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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3570581 
Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... 
INTIMA a executada KELIVANE AZEVEDO MILHOMEM, com endereço incerto e não sabido de que tramita perante esta 
Serventia Cível o processo n. 5000047-84.2012.827.2702, em fase de Cumprimento de Sentença (honorários 
sucumbenciais) que lhe move a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput), no valor de R$ 651,96 (seiscentos e cinquenta e um reais e 
noventa e seis centavos). Ficando ciente, nos termos do artigo 525, do CPC, 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 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 09/09/2021. Eu Thâmara Figueira Almeida, Servidora Cedida, digitei e 
conferi. 
 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0000722-20.2021.8.27.2702 – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS / GO050050 
Requerido: MARIA BOMFIM BISPO DE OLIVEIRA SANTOS 
Advogado: Nihil 
Intimação da requerida: “SENTENÇA (...).Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos.De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso 
III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados.Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo.As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos 
do artigo 90, §3º, do CPC..P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo 
sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito 
 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000606-14.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
RÉU: EGNALDO LUIZ DE SOUZA 
INTIMAÇÃO do requerido. “DESPACHO/DECISÃO Defiro o pedido de evento 22. Retifico a sentença de evento 18 para contar 
como valor da condenação a quantia de R$ 4.827,25 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos). 
Intimem-se. 11/08/2021. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0001229-83.2018.8.27.2702/TO 
AUTOR: ANTONIO CARLOS RIBEIRO 
RÉU: LINDOMAR DA CONCEICAO RODRIGUES 
INTIMAÇÃO do executado. “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. Juízo da 1ª Escrivania Cível de 
Alvorada, datado, certificado e assinado pelo e-Proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0002803-26.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 
RÉU: ALTAIRES VIEIRA DA SILVA - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 119: "...Isso posto, com os fundamentos acima, julgo procedente o pedido de busca e apreensão, 
consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva para DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA de um 
veículo MARCA: FIAT - MODELO: STRADA, PLACA: OLH-2563, ANO/MODELO: 2013/2013, COR: PRATA, CHASSI: 
9BD27855MD7671489., o que faço amparada no Decreto-lei 911/69 e suas modificações posteriores, e em consequência, 
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extingo o procedimento com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Poderá a parte 
autora vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da 
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada e, por 
disposição legal, não poderá ficar com o bem como forma de pagamento. CONDENO o requerido ao pagamento de custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
artigo 85, §2° do CPC. 4. PROVIMENTOS. 4.1 PROMOVA-SE a publicação da sentença no Diário da Justiça, a fim de cientificar 
a parte requerida dos termos da sentença, bem como para fiscalizar eventual saldo credor que lhe é de direito, o que faço com 
amparo no art. 346, do CPC. 4.2 Após o trânsito em julgado certificado: 4.2.1 - Dê ciência ao DETRAN da presente sentença. 
4.2.2 Apresentado requerimento nos autos, EXPEÇA-SE "Alvará" (com a assinatura do juiz (a) reconhecida) para autorização da 
venda a terceiro, nos termos da sentença, sob a advertência de que o autor, por disposição legal, não poderá ficar com o bem; 
4.2.3 O alvará deverá ser entregue ao advogado ou ao autor, mediante recibo, e deverá ser expedido dentro de 05 (cinco) dias a 
contar do requerimento. 4.2.4 PROCEDA-SE à baixa definitiva, nos casos cabíveis, e REMETA-SE o processo à COJUN - 
Contadoria Judicial Unificada para a cobrança de eventuais custas processuais e/ou taxa judiciária nos termos do Provimento 
09/19 - CGJUS, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da parte. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0022477-25.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO HONDA S/A 
RÉU: PHILIPE LIMA SANTOS - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 37: "...Isso posto, com os fundamentos acima, julgo procedente o pedido de busca e apreensão, 
consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva para o BANCO HONDA S/A de um veículo MARCA: HONDA, 
MODELO: CG 160 FAN, ANO/MODELO: 2018/2019, COR: CINZA, CHASSI N°: 9C2KC2200KR020922, PLACA: QWB1188, 
RENAVAM: 01204059214, o que faço amparada no Decreto-lei 911/69 e suas modificações posteriores, e em consequência, 
extingo o procedimento com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Poderá a parte 
autora vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da 
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada e, por 
disposição legal, não poderá ficar com o bem como forma de pagamento. CONDENO o requerido ao pagamento de custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
artigo 85, §2° do CPC. 4. PROVIMENTOS. 4.1 PROMOVA-SE a publicação da sentença no Diário da Justiça, a fim de cientificar 
a parte requerida dos termos da sentença, bem como para fiscalizar eventual saldo credor que lhe é de direito, o que faço com 
amparo no art. 346, do CPC. 4.2 Após o trânsito em julgado certificado: 4.2.1 - Dê ciência ao DETRAN da presente sentença. 
4.2.2 Apresentado requerimento nos autos, EXPEÇA-SE "Alvará" (com a assinatura do juiz (a) reconhecida) para autorização da 
venda a terceiro, nos termos da sentença, sob a advertência de que o autor, por disposição legal, não poderá ficar com o bem; 
4.2.3 O alvará deverá ser entregue ao advogado ou ao autor, mediante recibo, e deverá ser expedido dentro de 05 (cinco) dias a 
contar do requerimento. 4.2.4 PROCEDA-SE à baixa definitiva, nos casos cabíveis, e REMETA-SE o processo à COJUN - 
Contadoria Judicial Unificada para a cobrança de eventuais custas processuais e/ou taxa judiciária nos termos do Provimento 
09/19 - CGJUS, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da parte. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0003195-06.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: POLLYANA PEREIRA MENDANHA MUNIZ 
RÉU: MAURILIO ROCHA MUNIZ 
RÉU: ROCHA & MENDANHA LTDA - ME - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 132: "...Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza os jurídicos e legais efeitos, o 
acordo firmado entre as partes, em todos os seus termos e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 
termos do artigo art. 487, I, 924, inciso III c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil, e declaro extinta a presente execução 
de título extrajudicial. Considerando que o acordo foi entabulado antes da prolação de sentença, FICA(M) a(s) parte(s) 
sucumbente(s) DISPENSADA(S) do recolhimento das custas processuais remanescentes (NCPC, art. 90, § 3º). No que pertine à 
taxa judiciária, esta verba sucumbencial está fora da regra do art. 90, §3º do CPC, entendimento este reforçado pela 
recomendação nº 07/2018 - CGJUS/ASCGJUS. Assim, CONDENO o executado ao pagamento da taxa judiciária. Honorários 
advocatícios conforme acordo firmado entre as partes. PROCEDA-SE com a baixa de restrições nos bens de propriedade da 
parte executada, referente a estes autos. Com o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0016501-37.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 
RÉU: NAIR NARA TEREZINHA MAIA MARINHO - REVEL 
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SENTENÇA - EVENTO 54: "...Ante o exposto, julgo extinto o procedimento sem resolução do mérito em razão da falta 
superveniente de interesse processual da parte autora (perda do objeto), o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC. Em 
consequência, REVOGO a decisão liminar proferida no evento 13. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte 
requerida ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, caso existentes, porquanto já fora regularmente citada no 
evento 23. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a quitação outorgada no evento 45. 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. 
 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0014209-79.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: ITAU UNIBANCO S.A. 
RÉU: GIDEON RODRIGUES MORAIS - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 55: "...Isso posto, com os fundamentos acima, julgo procedente o pedido de busca e apreensão, 
consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva para o ITAU UNIBANCO S.A. de um veículo MARCA: FIAT, 
MODELO: SIENA 10, ANO: 2011, COR: PRATA, PLACA: NWM4866, RENAVAM: 00328954640, CHASSI: 
8AP17202LB2203132., o que faço amparada no Decreto-lei 911/69 e suas modificações posteriores, e em consequência, 
extingo o procedimento com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Poderá a parte 
autora vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da 
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada e, por 
disposição legal, não poderá ficar com o bem como forma de pagamento. CONDENO o requerido ao pagamento de custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
artigo 85, §2° do CPC. 4. PROVIMENTOS. 4.1 PROMOVA-SE a publicação da sentença no Diário da Justiça, a fim de cientificar 
a parte requerida dos termos da sentença, bem como para fiscalizar eventual saldo credor que lhe é de direito, o que faço com 
amparo no art. 346, do CPC. 4.2 Após o trânsito em julgado certificado: 4.2.1 - Dê ciência ao DETRAN da presente sentença. 
4.2.2 Apresentado requerimento nos autos, EXPEÇA-SE "Alvará" (com a assinatura do juiz (a) reconhecida) para autorização da 
venda a terceiro, nos termos da sentença, sob a advertência de que o autor, por disposição legal, não poderá ficar com o bem; 
4.2.2.1O alvará deverá ser entregue ao advogado ou ao autor, mediante recibo, e deverá ser expedido dentro de 05 (cinco) dias 
a contar do requerimento. 4.2.3 Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE à baixa definitiva, nos casos cabíveis, e REMETA-
SE o processo à COJUN - Contadoria Judicial Unificada para a cobrança de eventuais custas processuais e/ou taxa judiciária 
nos termos do Provimento 09/19 - CGJUS, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da parte. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Reintegração / Manutenção de Posse nº 0008929-64.2019.8.27.2706, Chave 
nº175759436919 Valor da causa R$ 260.255,00, proposta por TEREZINHA DE JESUS PEREIRA e PAULO JUNIOR 
FRANCISCO DA SILVA em desfavor de FABRICA DE MOVEIS ARAGUAINA LTDA e ALFRIDES JOSE BAUER, sendo o 
presente Edital para  CITAR os requeridos ALFRIDES JOSÉ BAUER, brasileiro, proprietário rural e comerciante, portador de RG 
750978 e CPF 421.436.839-87 filho de Alfriedes Bawer e Nilza Maria Bawer nascido em  08/08/1963, natural de São Bento do 
Sul /SC  e FÁBRICA DE MÓVEIS ARAGUAÍNA LTDA, inscrita no CNPJ 02.865.590/0001-40 empresa baixada no sistema da 
receita federal,  por todos os termos da ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não 
sendo oferecida defesa no prazo legal, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelo autor. Tudo de conformidade com o despacho do evento 85 a seguir transcrito:"Citem-se os requeridos por edital. Prazo 30 
dias."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. 
(Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado 
na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  nove dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte e um(09/09/2021). Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei e conferi.(Ass)ALVARO 
NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc..  FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Execução de Título Extrajudicial, Nº0010834-80.2014.8.27.2706, Chave nº 938924354014, 
proposta por  BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, em 
desfavor de PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE,  inscrito no CPF/MF sob nº 976.415.101-91,sendo o presente 
Edital para INTIMAR o executado Sr. PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE, brasileiro, casado, pecuarista, 
portador da cédula de identidade RG nº 477538 SEHUSP - TO, inscrito no CPF/MF sob nº 976.415.101-91 e seu  CÔNJUGE  
Sra. GERCILENE SOUZA DA SILVA CAVALCANTE, inscrita no CPF n. 021.749.232-03, da penhora e avaliação de um Imóvel, 
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LOTE 05 DA QUADRA 09, Situado na Rua 02, setor comercial, integrante do loteamento Nova Araguaina, com área de 
1.000,00m2, com Matricula n° 25.325. Cartório de Registro de Imóveis de Araguaina/To, imóvel próximo a BR 153, todo murado, 
e com uma casa residencial construída nos fundos, avaliado o metro quadrado do terreno em R$ 250,00 ( duzentos e cinquenta 
reais), totalizando a quantia de R$ 250,000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) o lote sem considerar as benfeitorias 
existente.(Avaliação em 04/03/2020), para, querendo, se manifestar no prazo de 15(quinze) dias. Tudo de conformidade com o 
despacho do evento 177 a seguir transcrito:"Cumpra-se na integra o despacho do evento 139. A intimação deverá ser por edital. 
Cumpra-se."(Ass)Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual será publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (09/09/2021).Eu, Keila Lopes,Servidora do 
Judiciário, que digitei. (Ass) ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2835631 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA CUNHA - CPF/CNPJ n°: 59874554134, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029233-
50.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.041,64 (um mil, quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20200036265, datada de 23/05/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "5.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de maio de 2021. Eu, CORNELIO 
COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2152/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 06 de setembro de 2021 
Retifica a Portaria Nº 2135/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 02 de setembro de 2021, que estabelece os magistrados 
e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no âmbito das Comarcas do 
Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 03/09/2021 à 10/09/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
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IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Francisco Vieira Filho, juiz de direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 03/09/2021 às 11h59 do dia 10/09/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Ulyana Luiza Moreira, técnico judiciário, lotado(a) na 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Irom Ferreira Araújo Júnior, telefone (63)99284-0265, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63) 9 9220-6999, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos seis dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e vinte e um (06/09/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 
Portaria Nº 2155/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 09 de setembro de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
10/09/2021 à 17/09/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
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Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do P lantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, juíza de direito, titular da Vara Especializada no 
Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal 
das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre 
às 18h01 do dia 10/09/2021 às 11h59 do dia 17/09/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Cristiane Moreira de Araújo, técnico judiciário, lotado(a) na Vara Especializada no Combate à 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio 
do telefone de plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Régina Lúcia Cavalcante Nascimento, telefone (63)99234-0834, para 
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
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Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e vinte e um (09/09/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: BANCO DA AMAZÔNIA 
RÉU: JULIO MARIA DO NASCIMENTO 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos de n. 5002176-29.2012.8.27.2713, realiza a INTIMAÇÃO do executado, EURIVAN LOPES DA CUNHA, 
Através deste edital realiza a INTIMAÇÃO da parte requerida EURIVAN LOPES DA CUNHA, brasileiro, portador do RG 850.586 
SSP-TO e inscrito no CPF sob o n. 382.347.931-87, atualmente em lugar ignorado, para manifestar acerca da penhora on-line, 
contida no evento 74. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, 31 de agosto de 2021. Eu, 
Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, Técnica Judiciária da 1ª vara cível o digitei, Eu, Valquiria Lopes Brito, Chefe de 
Secretária o conferi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
AUTOR: UNIÃO FAZENDA NACIONAL  
RÉU: JOÃO B. SENA 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos de n. 00030416920148272713, realiza a INTIMAÇÃO da conjuge do executado KATIA CLEMENTE 
MONTEIRO, em razão da mesma não mais ali residir, tendo se mudado para o seguinte endereço: Av. C, Quadra 31, Lote 40, 
Jardim do Porto, Luzimanges, Porto Nacional – TO, atualmente, em local incerto e não sabido, DA DATA DO LEILÃO  1º 
LEILÃO 13 DE OUTUBRO DE 2021 A PARTIR DAS 09:00 HS – lances só serão aceitos os que forem acima do valor da 
avaliação. 2º LEILÃO 13 DE OUTUBRO DE 2021 A PARTIR DAS 10:00 HS – lances só serão aceitos os que não forem 
inferiores ao preço Vil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, TO, ao 03 de setembro 2021. Eu, 
Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 

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

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível 
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0003424-
18.2017.827.2721, ajuizada por LUAN FERNANDO DE SOUSA ALENCAR em desfavor JOAQUIM DE SOUZA 
MORAIS, brasileiro, divorciado, RG n. 779.426 SSP/GO, CPF n. 170.730.061-53, natural de Bela Vista/GO, nascido aos 
07/10/1958, filho de Adolfo de Souza Oliveira e de Leoneta Leocia de Morais, residente e domiciliado na Avenida 11 de Abril n. 
1985, Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição da requerido, por ser paciente acamado, 
traqueostomizado, se alimenta via sonda enteral, após gastrostomia, e aspira cuidados de equipe médica, absolutamente 
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral; sendo lhe nomeado CURADOR o seu filho, Sr. LUAN 
FERNANDO DE SOUSA ALENCAR, legalmente compromissado perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 222, 
que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público 
(evento220), decreto a interdição de Joaquim de Souza Morais, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 
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pessoalmente os atos da vida civil, na forma dos artigos 3º, inciso II e 1.767, Inciso I, ambos do Código Civil, ratificada a 
nomeação de Luan Fernando de Sousa Alencar como curador do interditando. Em consequência, resolvo o mérito do processo, 
nos termos do art. 487, I, do CPC. Cumpra-se as providências do art. 755, § 3º, do CPC. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 
comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da CF). Defiro os pedidos formulados no evento174, com observância ao 
contido na manifestação do Ministério Público no evento187. Expeça-se no necessário. Eventuais custas processuais 
remanescentes a cargo da parte requerida. Sem honorários advocatícios. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa e 
anotações necessárias. P.R.I. Guaraí, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito.” Proferida aos 09/6/2021. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 25/08/2021. Eu, 
Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 

 

GURUPI 
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: RANILDA LUZ DA SILVA - CPF/CNPJ: 38297922120, 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 0008581-37.2015.827.2722, 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). 7995, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 107,72 (cento e sete reais e setenta e dois centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 09 de  setembro 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: ADELINA CAIAPÓ SANTOS - CPF/CNPJ: 00035396105, 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 0010995-42.2014.827.2722, 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). 5725, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 807,72 (oitocentos e sete reais e setenta e dois centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 09 de setembro 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: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 348.792.421-87, 
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 0011589-22.2015.827.2722, 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). 91347, 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 09 de setembro 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: ANTONIO DA CRUZ - CPF/CNPJ: 049.753.671- 49, 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 0011550-25.2015.827.2722, 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). 25607, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 449,78 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO 
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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 09 de setembro 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: 0011424-38.2016.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 805711905316 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: SILVA TRANSPORTES - A. A. P. DA SILVA EIRELI – ME 19.332.126/0001-91 
Parte Executada: ADRIANO ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CPF. 027.787.021-64 
Valor da Causa: R$ 26.584,91 
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. 0011424-
38.2016.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): SILVA TRANSPORTES - A. A. P. DA SILVA 
EIRELI – ME - CNPJ sob o n° 19.332.126/0001-91, e dos sócios solidários da empresa  ADRIANO ANTONIO PEREIRA DA 
SILVA, CPF. 027.787.021-64; CDA nº C-3007/2016. 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 9 de setembro 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: ANTONIO ALEXIS BATISTA ARANTES - CPF/CNPJ: 274.185.531-53, 
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 0011361-47.2015.827.2722, 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). 1839, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 522,10 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ 
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 09 de setembro 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: FILIPA PEREIRA FIALHO - CPF/CNPJ: 43151310168, 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 0011276-95.2014.827.2722, 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). 2180, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 263,06 (Duzentos e sessenta e tres reais e seis centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 09 de setembro 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. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ADEILTON BARBOSA CALDAS - CPF/CNPJ: 02936574161, 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 0010987-65.2014.827.2722, 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). 61336, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 115,85 (Cento e quinze reais e oitenta 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 09 de setembro 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: ADONES FLORIANO DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 24345130182, 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 0010984-13.2014.827.2722, 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). 7477, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 325,51 (Trezentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e um centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 09 de setembro 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: 0010922-31.2018.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 805711905316 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: TATIANA DIAS MACHADO –  CPF. 790.838.706-34 
Valor da Causa: R$ 55.478,18 
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. 0010922-
31.2018.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): TATIANA DIAS MACHADO – CPF. 
790.838.706-34; CDA nº J-2802/2018. 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 9 de setembro 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: ANSELMO PERSIO - CPF/CNPJ: 275.863.751- 00, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 0011338-04.2015.827.2722, 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). 1751, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 181,10 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E DEZ 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, 
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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 
09 de setembro 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 2157/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 09 de setembro de 2021 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA ESCALA DO PLANTÃO REGIONAL 
A Dra. 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 compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria Nº 
2023/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2021, publicada no Diário da Justiça n° 5030, em 25 de 
agosto de 2021, páginas 18 a 21. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar parcialmente o artigo 9º da Portaria Nº 2023/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2021, para 
fins de registrar que o Oficial de Justiça Avaliador ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, matrícula n° 216165, responderá 
pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe, no período compreendido das 18h do 
dia 10 de setembro de 2021 às 11h59mim do dia 17 de setembro de 2021, em substituição do Oficial de Justiça WILTON 
PEREIRA DA SILVA, matrícula n° 38553. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 
8403-0452. 
Art. 2º - Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e 
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Art. 3º - Publique-se no Diário da Justiça. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das 
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe; 
Art. 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

ITAGUATINS 
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Autos nº 0000762-45.2016.8.27.2712    
Chave consulta: 283621700516     
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Ação: DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 
Requerente: DORALICE ALVES MIRANDA 
Requerido: HERICK DEYNE DA SILVA ERICEIRA 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – respondendo pela Comarca de Itaguatins-TO, com atribuições na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR -Herick Deyne 
da Silva Ericeira, inscrito no CPF nº 722.340.753-00 e demais sócios da executada, residentes em local incerto e não sabido, 
com fundamento no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, para, querendo, expeça-se citação na forma abaixo 
para que o demandado possa oferecer resposta escrita e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias úteis. sob 
pena de revelia e confissão, tudo conforme decisão transcrito: "Nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, expeça-se 
citação na forma abaixo para que o demandado possa oferecer resposta escrita e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 
(quinze) dias úteis. Itaguatins - TO em 11/01/2021. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de direito”. Eu, Sandra Ma. 
Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei. 
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MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002177-21.2016.8.27.2726/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE MIRANORTE-TO 
RÉU: MARIA DAS GRACAS MOREIRA SOARES PEREIRA 
EDITAL Nº 3556614 
COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
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., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada, MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA 
SOARES PEREIRA, CPF nº 709.833.721-87, estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 
pagamento integral da dívida e atualizações, Valor: R$ 206,98 (duzentos e seis reais e noventa e oito centavos) em 09/05/2016, 
representada CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDAM Nº. 00000/0071, e, se garantida a execução, poderá apresentar embargos, 
caso queira, no prazo de 30 dias, e CIENTIFICÁ-LOS de que para a hipótese de pronto pagamento do débito, os honorários 
advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme despacho lançado no evento 7 e 104, dos autos em 
referência. 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 03 
de agosto de 2021. Eu, Lucília Rodrigues Barros Luz, Estagiária, digitei o presente. 
 

PALMAS 
3ª vara cível 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO 10 (DEZ) DIAS 
FINALIDADE: CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da 
ação supramencionada, que tem como objeto pedido de usucapião do imóvel atualmente denominadoIMÓVEL: Uma área de 
terras rural, denominada Lote 02, do Loteamento Fazenda Brejo Comprido com área de 409,3157ha. de campo, situado neste 
Município de Palmas – Tocantins, bem como para, em querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. 
DESPACHO: " [...] III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, para: a)  DECLARAR A NULIDADE dos atos 
processuais praticados a partir da citação do espólio requerido; b) DEFERIR os pedidos formulados pela parte autora nos 
eventos 40 e 49 e, por conseguinte, DETERMINAR: b.1) A RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO do processo para incluir como 
requeridos Valterina Arruda Alencar, Rosa Maria Arruda Alencar Amaral, Selman Arruda Alencar, Juracy Arruda Alencar, Jânio 
Arruda Alencar, Gilberto Arruda Alencar, Humberto Arruda Alencar, Adalberto Arruda Alencar, Rita De Cassia Arruda Lima e 
Silva,  Railensilva Arruda Alencar Leite e Racnélia Lopes Siqueira Alencar no lugar de Raimundo Da Silva Alencar, como 
atualmente consta; b.2) A EXPEDIÇÃO de: b.2.1) Cartas para citação dos requeridos Valterina Arruda Alencar, Rosa Maria 
Arruda Alencar Amaral, Selman Arruda Alencar, Juracy Arruda Alencar, Jânio Arruda Alencar, Gilberto Arruda Alencar, Humberto 
Arruda Alencar, Adalberto Arruda Alencar, Rita De Cassia Arruda Lima e Silva,  Railensilva Arruda Alencar Leite e Racnélia 
Lopes Siqueira Alencar; e  b.2.2) Novo mandado para imissão da autora na posse da área da servidão administrativa, 
ficando autorizado o emprego da força policial, caso necessário para assegurar o cumprimento da ordem, bem como 
o arrombamento, se houver o fechamento do acesso ao imóvel (o que deve ser cumprido por dois oficiais de justiça) e, 
ainda, fixada multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), por dia de 
descumprimento; b.2.3) Ofício requisitando auxilio policial para o cumprimento do mandado. c) INDEFERIR o pedido de 
concessão de prazo para juntada de procuração, postulado no evento 52; d) DETERMINAR ainda à Secretaria Judicial Unificada 
a expedição de: d.1) Edital para conhecimento de terceiros interessados, com prazo de 10 dias (art. 34, DL 3.365/41), cuja 
publicação deverá ser providenciada pela parte autora e comprovada nos autos em 30 dias; e d.2) Ofício ao Cartório de Registro 
de Imóveis de Palmas para efetivação do registro da imissão provisória na posse à margem da matrícula acima citada (art. 165, I, 
36, da Lei de Registros Públicos c/c o § 4º do art. 15, do Decreto-lei nº 3.365/41). Intimem-se. Cumpra-se. EDSSANDRA 
BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-45651. Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e 
consulte através da "consulta pública", informando o número do processo 0016655-83.2020.8.27.2729. Palmas-TO, data e 
horário certificados pelo sistema. 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N°: 0036089-29.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Usucapião 
VALOR DA CAUSA: 250.000,00 
REQUERENTE: MARCO ANTONIO COSTA 
REQUERIDOS: TALISMÃ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ANA LUCIA MENDES BORGES, ISMAEL 
GELAIN, IVETE MARIA ZANETTE BORGES, JOSÉ RENATO GUIMARÃES, MYRIA COELHO ADATI GUIMARÃES, RENATO 
BOTELHO GUIMARÃES, SÔNIA MARIA GUIMARÃES, VAIDES BORGES e VALTER BORGES. 
Edssandra Barbosa da Silva, Meritíssima Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA os Requeridos TALISMÃ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ:02582819000130), ANA LUCIA 
MENDES BORGES (CPF: 60156236168), ISMAEL GELAIN (CPF: 31005462020), IVETE MARIA ZANETTE BORGES 
(CPF: 59020334115), JOSÉ RENATO GUIMARÃES (CPF: 77962923768), MYRIA COELHO ADATI GUIMARÃES 
(CPF: 01276261748), RENATO BOTELHO GUIMARÃES (CPF: 04795369704), SÔNIA MARIA GUIMARÃES (CPF: 
02993433750), VAIDES BORGES (CPF: 13415905187) e VALTER BORGES (CPF: 13383418120) para o disposto no campo 
finalidade: 
FINALIDADE: CITAR os requeridos TALISMÃ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros, em endereço incerto e 
não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena 
de serem aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. 
SENTENÇA: "Em análise embargos de declaração opostos por MARIA DOURALICE ROCHA MODESTO e MARCO ANTONIO 
COSTA em face da sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. Razão lhe assiste, uma vez que a sentença de 
abandono de fato não deveria ter sido proferida porque a parte autora veio a se manifestar no evento 48, informando que fizeram 
a publicação do edital e que também efetuaram o recolhimento das custas para citação das partes e dos confinantes. Assim, 
reconheço que a sentença embargada foi lançada por equívoco nos presentes autos. Conheço os embargos de declaração e os 
acolho , para fins de chamar o feito à ordem e ANULAR A SENTENÇA do evento 52. Para fins de prosseguimento do feito, citem-
se as partes e os confinantes. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas,data e horário certificados pelo sistema.  
 

5ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N°: 0024960-32.2015.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 5.051,02 
REQUERENTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA 
REQUERIDO: MAYARA NASCIMENTO TRINDADE 
FINALIDADE: CITAR a requerida MAYARA NASCIMENTO TRINDADE em endereço incerto e não sabido, para nos termos 
da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: 5. Não atendida à intimação pelo sistema, do item anterior, intime-se , desta vez pessoalmente, para dar impulso 
ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 6. Após, esgotadas todas as tentativas acima, itens 3 e 4, DEFIRO a 
citação por edital da parte requerida, de acordo com o procedimento deste processo . O prazo de espera, inserto no inciso III, do 
art. 257, será de 20 dias, ou seja, somente após este prazo é que fluirá o prazo para apresentação da contestação/defesa.6.1 No 
referido edital conste que em caso de revelia será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Publique-se no 
Diário de Justiça; fixe no átrio em local específico, bem como publique-se na Plataforma do CNJ, caso esta esteja implementada. 
6.2 Transcorrido o prazo de defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, 
bem como apresente defesa no prazo legal. Cumpra-se.LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N°: 0034868-79.2016.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 141.939,79 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 
REQUERIDO: PEDRO F. DE SOUSA - ME 
FINALIDADE: CITAR a requerida PEDRO F. DE SOUSA - ME em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeirosa os 
fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO:  - Certificar o recolhimento das custas de locomoção e/ou Cartas Precatórias e expedir o (s) mandado (s); - Se não 
houver êxito na citação pessoal acima, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL, observado o seguinte: -  o prazo de resposta é de 20 
(vinte) dias (art. 257, III, CPC); - conste expressamente que se a requerida não contestar, será nomeada curadora a Defensoria 
Pública;- Publicação no Diário de Justiça;  - Fixação no átrio do Fórum em local específico; - Publicação na Plataforma do CNJ, 
caso esta esteja implementada ou justifique a impossibilidade de fazê-lo; - Desnecessária a publicação em jornal, tendo em vista 
que o jornal de maior circulação no Estado está em plataforma totalmente virtual, sendo ineficiente sobretudo porque ninguém 
abre internet para ler em jornal "editais de citação".  Em caso de não haver contestação ou comparecimento espontâneo da 
requerida nos autos, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para apresentar defesa no prazo legal que, por ser em dobro, será de 
30 (trinta) dias. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N°: 0003323-88.2016.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 4.449,00 
REQUERENTE: JOSEFINA VIEIRA COSTA 
REQUERIDO: PORTO PUBLICIDADE E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 
FINALIDADE: CITAR a requerida PORTO PUBLICIDADE E LOCADORA DE VEICULOS LTDA em endereço incerto e não 
sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de 
serem aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. 
DESPACHO: O presente processo tramita há vários anos sem obter sequer a citação da parte requerida. Foram realizadas mais 
de 6 (SEIS) tentativas de localização usando as ferramentas da RECEITA FEDERAL, INFOJUD e BACENJUD, tentativas de 
citações por via postal e por oficial, todas sem êxito. Restando sem êxito a nova tentativa de citação pessoal, DEFIRO A 
CITAÇÃO POR EDITAL da parte requerida.  Desse modo, o CARTÓRIO DEVERÁ: - Proceder a referida citação, desde logo 
esclarecendo que: -  o prazo de resposta é de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC); - conste expressamente que se a requerida não 
contestar, será nomeada curadora a Defensoria Pública; - Publicação no Diário de Justiça;   - Fixação no átrio do Fórum em local 
específico; - Publicação na Plataforma do CNJ, caso esta esteja implementada ou justifique a impossibilidade de fazê-lo; Em 
caso de não haver contestação ou comparecimento espontâneo da requerida nos autos, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA 
para apresentar defesa no prazo legal que, por ser em dobro, será de 30 (trinta) dias. LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz 
de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data do sistema.  
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS N°: 5002928-89.2008.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 50.952,59 
REQUERENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. 
REQUERIDO: W A DE SANTANA -M E 
FINALIDADE: CITAR a requerida W A DE SANTANA -M E (CNPJ: 07785653000172) em endereço incerto e não sabido, para 
nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem 
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aceitos como verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. 
DESPACHO: "Tendo em vista que as tentativas de citação do requerido tornaram-se infrutíferas e, com base no art. 256 do 
NCPC, defiro a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como 
curador especial para defender os interesses do requerido citado por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do 
art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 30 
(trinta) dias, prazo já deferido em dobro (artigo 186, CPC). Cumpra-se. Lauro Augusto Moreira Maia, Juiz de Direito." 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema. 
 

6ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS N°: 0015050-73.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 147.501,94 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. 
REQUERIDO: RGB REFRIGERAÇÃO COMERCIAL 
FINALIDADE: CITAR a requerida RGB REFRIGERAÇÃO COMERCIAL em endereço incerto e não sabido, para nos termos 
da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Não se olvida que a citação por edital deve ser utilizada de maneira excepcional. No entanto, no caso em tela, a 
medida mostra-se adequada, uma vez que presente a hipótese prevista no artigo 256, inciso I, do Código de Processo Civil 
(CPC), tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas realizadas nos 
sistemas Siel, Infojud e Renajud, restou infrutífera.  Assim, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado no evento 47 em 
face de RGB REFRIGERAÇÃO COMERCIAL, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que 
alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o 
salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis 
contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação 
(CPC, art. 257, parágrafo único). Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os 
interesses da parte requerida citada por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do 
CPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (CPC, art. 186). 
Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS N°: 0017892-89.2019.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 4.482.484,42 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 
REQUERIDO: INOVATEC CONSTRUTORA LTDA 
FINALIDADE: CITAR a requerida INOVATEC CONSTRUTORA LTDA, FABIANE CARNEIRO PEIXOTO E LUIS GUSTAVO 
RIZZATI ALVES em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 
(quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, 
em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Tendo em vista que as tentativas de citação da parte requerida no endereço encontrado nas buscas realizadas nos 
sistemas Infojud e Renajud, restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido formulado no evento 42, ADVERTINDO a parte requerente 
que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em 
multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 
30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (CPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em 
jornal de ampla circulação (CPC, art. 257, parágrafo único). Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação da parte, nos 
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termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil1, nomeio como curadora especial à parte requerida, a Defensoria 
Pública do Estado do Tocantins, o qual deverá ser intimada desta nomeação. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora 
constantes da movimentação processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados pelo sistema.  
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: SUPERMERCADO GOIANIA LTDA, CNPJ/CPF: 03355294000162, 
CLAUDIO NONATO CARVALHO, CNPJ/CPF: 16777395172, WESLEY DIAS CARVALHO, CNPJ/CPF: 71654186104, 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 00270622720158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no 
prazo de 15 (quinze) dias comprovar nos autos o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00351184420188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o CARVALHO E NOVAIS LTDA ,CNPJ/CPF nº: 05.691.567/0001-75,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 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00041032820168272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o JOSEFA PEREIRA DA SILVA ,CNPJ/CPF nº: 766.355.701-87 ,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 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00088912220158272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL fica o TEIXEIRA & VIEIRA LTDA. ME ,CNPJ/CPF nº: 52041212187, 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 NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: SUPERMERCADO GOIANIA LTDA, CNPJ/CPF: 03355294000162, bem 
como dos sócios coobrigados: CLAUDIO NONATO CARVALHO, CNPJ/CPF: 16777395172, WESLEY DIAS CARVALHO, 
CNPJ/CPF: 71654186104, 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 00270622720158272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias comprovar nos autos o pagamento do débito referente aos 
honorários advocatícios. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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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 50353123220138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: A M CAVALCANTE, CNPJ/CPF nº 09073785000105,  INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do requerido: CARLOS ANTONIO MORAES, Brasileiro, qualificação desconhecida, com 
endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 
confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial, bem como para que tome conhecimento da existência 
do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00335578220188272729, que lhe move SUELY TAVARES 
DE SOUSA. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 9 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios coobrigatórios: VERONICA LUZIA CANHEDO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 
07666478895 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00035553720158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20140029785, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; 20140029786, inscrita em: 08/012013, referente a TLF cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.202,01 (Um Mil e Duzentos e Dois Reais e Um Centavo), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 3 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: BATINS ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 08601900000104, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00492151520198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20190029282, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLF; 20190029283, inscrita em: 31/01/2018, referente ao ISS-NFSE; 
20190029284, inscrita em: 31/01/2018, referente ao ISS-NFSE-RF; 20190029285, inscrita em: 06/03/2017, referente ao TLS; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.206,98 (Cinco Mil e Duzentos e Seis Reais e Noventa 
e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de setembro de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5038 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2021 19 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios coobrigatórios: VERONICA LUZIA CANHEDO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 
07666478895 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00035553720158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20140029785, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; 20140029786, inscrita em: 08/012013, referente a TLF cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.202,01 (Um Mil e Duzentos e Dois Reais e Um Centavo), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 9 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00084662420178272729 
Denunciado: JOSE NATIVIDADE BARBOSA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00084662420178272729 , tendo como 
Réu: JOSÉ NATIVIDADE BARBOSA, brasileiro, união estável, operador de máquinas pesadas, natural de Pium-TO, nascido em 
09.04.1963, filho de Osvaldo Moco de Souza, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do 
exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) 
descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107 do Código Penal e 61 do 
Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem 
alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios 
de informações criminais, no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) apreendido(s), proceda-se com a adoção 
das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob 
certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal 
finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como as pessoas que figurarem na condição 
de vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as 
providências, arquivem-se os autos. Palmas, 11 de NOVEMBRO de 2021, ALLAN MARTINS FERREIRA. “JUIZ DE DIREITO” E, 
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de 
costume. Palmas -TO, aos 02/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de 
Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00041047620178272729 
Denunciado: JOELTON SILVA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00041047620178272729 , tendo como 
Réu: JOELTON SILVA, brasileiro, união estável, ajudante de predreiro, natural de Buriti-MA, nascido aos 08.03.1990, filho de 
Maria Domingas Silva, portador do RG n° 1.148.497 SSP/TO, inscrito no CPF sob n° 051.637.671-35, como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme 
dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à 
pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.Considerando o motivo da 
extinção, sem custas e honorários.Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor 
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber.Fica esta 
sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual.Registre-se em pasta própria para tal finalidade.Intimem-se 
Acusação, Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que 
couber.Providencie-se o necessário [inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, 
ultimadas as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e defesa. Palmas, 11 de NOVEMBRO de 2021, ALLAN 
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MARTINS FERREIRA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será 
publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 02/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA 
SILVA, estagiário, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito substituto da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº: 00001264020218272733, AÇÃO: Usucapião, REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DA SILVA OLIVEIRA 
e ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESPÓLIO THEREZINHA SALLETE DE CARVALHO e ESPÓLIO DE 
SEBASTIÃO ANTONIO DE CARVALHO,   FINALIDADE: CITAÇÃO  de possíveis herdeiros ou interessados ausentes em local 
inserto e não sabido, dos termos da presente ação, e para requerer o que entender de direito no prazo lega. DESPACHO: (...) 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a 
expedição do competente ofício ao CRI de Pedro Afonso, a fim de que proceda com o registro da anotação da existência desta 
lide na matricula nº. 299. DESIGNO audiência de conciliação, conforme pauta disponível na escrivania, a ser realizada por 
videoconferência pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado. Caso seja assistida pela Defensoria 
Pública, INTIME-SE pessoalmente para comparecer ao ato. CITEM-SE as partes requeridas, bem como os confinantes, nos 
termos da inicial e observando todos os meios legais, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência, para 
comparecimento à audiência e ciência dos termos da exordial; bem como para, querendo, responder a ação no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da realização da audiência, ciente que não contestada, se presumirão verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pela parte autora (CPC, arts. 334, 335, I, e 344 c/c 341). ADVIRTAM-SE as partes que deverão estar 
acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, sendo que poderão constituir representante, por meio de 
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, §§ 9º e 10). ADVIRTA-SE, ainda, que o não 
comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, 
sancionado com multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, revertida em favor do Estado (CPC, art. 334, § 8º). 
INTIMEM-SE para manifestar seu interesse na causa as Fazendas Públicas, com prazo de 15 (quinze) dias úteis, observando o 
§1º do art. 183 do CPC. POR EDITAL, com prazo máximo de 20 (vinte) dias (art. 257 do CPC), citem-se os eventuais 
interessados. Por fim, INTIME-SE o Ministério Público (art. 178 do CPC). 12. INTIMEM-SE. CITEM-SE. CUMPRA-SE. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um(03/09/2021) 
Eu, Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária – Matrícula 353713, o digitei. CERTIDÃO-  Certifico e dou fé que afixei o Edital 
no Placard do Fórum local.  Pedro Afonso-TO, ___/___/2021.    Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária-Matrícula 352713. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito substituto, da Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso/TO, na forma 
da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este 
Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: AUTOS nº:    
00001272520218272733, AÇÃO: Usucapiãos, REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA e ERCILENE RIBEIRO SILVA 
REQUERIDO: ESPÓLIO THEREZINHA SALLETE DE CARVALHO e ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ANTONIO DE CARVALHO,   
FINALIDADE: CITAÇÃO  de possíveis interessados ausentes em local inserto e não sabido, dos termos da presente ação, e para 
requerer o que entender de direito no prazo lega. DESPACHO: (...) DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do 
CPC, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a expedição do competente ofício ao CRI de Pedro Afonso, a fim de 
que proceda com o registro da anotação da existência desta lide na matricula nº. 299. DESIGNO audiência de conciliação, 
conforme pauta disponível na escrivania, a ser realizada por videoconferência pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora na 
pessoa de seu advogado. Caso seja assistida pela Defensoria Pública, INTIME-SE pessoalmente para comparecer ao ato. 
CITEM-SE as partes requeridas, bem como os confinantes, nos termos da inicial e observando todos os meios legais, com pelo 
menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência, para comparecimento à audiência e ciência dos termos da exordial; bem como 
para, querendo, responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da realização da audiência, ciente que não 
contestada, se presumirão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, arts. 334, 335, I, e 344 c/c 341). 
ADVIRTAM-SE as partes que deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, sendo que poderão 
constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, §§ 9º e 10). 
ADVIRTA-SE, ainda, que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência será considerado ato 
atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, revertida em favor 
do Estado (CPC, art. 334, § 8º). INTIMEM-SE para manifestar seu interesse na causa as Fazendas Públicas, com prazo de 15 
(quinze) dias úteis, observando o §1º do art. 183 do CPC. POR EDITAL, com prazo máximo de 20 (vinte) dias (art. 257 do CPC), 
citem-se os eventuais interessados. Por fim, INTIME-SE o Ministério Público (art. 178 do CPC). 12. INTIMEM-SE. CITEM-SE. 
CUMPRA-SE. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta 
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cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 
um(03/09/2021) Eu, Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária – Matrícula 353713, o digitei. CERTIDÃO-  Certifico e dou fé 
que afixei o Edital no Placard do Fórum local.      Pedro Afonso-TO, ___/___/2021.    Adelaide Pereira da Silva – Técnica 
Judiciária-Matrícula 352713. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias) 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº:    00025961520198272733, AÇÃO: Execução Fiscal, REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS REQUERIDO:    
 MIGUEL DIOGO & CIA LTDA,   FINALIDADE: CITAÇÃO de MIGUEL DIOGO E CIA LTDA - MOVEIS DO LAR, CNPJ nº 
09.176.218/0001-76, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, para no prazo de 30 (trinta) dias , pagar a dívida com 
juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, bem como as custas processuais, ou garantir a execução 
com oferecimento de bens à penhora, devendo constar no mandado o valor do principal, constante na inicial, mais honorários 
advocatícios, que fixo em 10% da dívida, salvo embargos. DESPACHO: A fim de regularizar o feito, que se encontra paralisado 
em razão da ausência de citação da parte executada, sendo que após diversas tentativas, a última AR fora devolvida sem 
cumprimento, conforme evento 24. Desta forma, o exequente pugnou seja realizada citação editalícia (evento 35).  Assim sendo, 
DEFERO a CITAÇÃO POR EDITAL, uma vez que, como mencionado, a última AR retornou com a informação 
"ausente". EXPEÇA-SE o respectivo EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 
8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Ato continuo, nos termos do artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, bem 
como da Súmula nº 196 do STJ, nomeio como curadora especial à parte executada citada por Edital a Defensora Pública que 
responde perante a esta Comarca, a qual deverá ser intimada desta nomeação. Estando consumada a citação da parte 
executada por edital, considerando a desnecessidade de prévio exaurimento das diligências para localização de bens do 
devedor, com fulcro no art. 1º, art. 8º e art. 10, todos da LEF c/c art. 854 do CPC, DEFIRO o pedido da parte Exequente de 
BLOQUEIO JUDICIAL de valores via Bacenjud. Tendo sido localizada quantia insignificante para constrição, diante do valor 
pretendido pela Fazenda Pública, PROCEDA-SE O IMEDIATO DESBLOQUEIO. Formalizada a penhora TOTAL/PARCIAL do 
valor cobrado, DETERMINO a intimação do executado na pessoa do curador especial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 
termos do art. 854, § 3º do NCPC, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce 
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Sobrevindo manifestação, venham conclusos imediatamente; não apresentada 
manifestação pelo executado CONVERTO, desde já, a indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, §5º do NCPC e 
determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo 
depósito em dinheiro pelo executado para garantia do juízo, PROCEDA-SE intimação do executado para opor embargos no 
prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para manifestação. Por fim, façam 
conclusos os autos para sentença. Não formalizada a penhora, diante da ausência de saldo positivo satisfatório na conta 
bancária da parte executada, PROMOVA-SE a consulta junto ao sistema RENAJUD de bens do devedor, devendo ser anotada a 
restrição de transferência, caso resulte positiva a busca por veículos. Promovida a diligência, INTIME-SE a Fazenda Pública 
Exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que lhe for de direito, sob pena de suspensão do processo e baixa ao 
arquivo provisório, nos termos do art. 40, LEF. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 
conclusos. Em qualquer caso, juntem-se aos autos o protocolo da ordem de bloqueio e, posteriormente, a respectiva 
resposta. Intimem-se e cumpra-se. Pedro Afonso/TO, data certificada pelo site. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS Juíza de 
Direito. CERTIDÃO-  Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard do Fórum local.      Pedro Afonso-TO, ___/___/2020. 
Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária-Matrícula 352713. 
  
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias) 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº: 50000663620088272733, AÇÃO: Execução Fiscal, REQUERENTE: ESTADO DO 
TOCANTINS REQUERIDO: FONSECA E MOURA LTDA,   FINALIDADE: CITAÇÃO do Sr. FONSECA E MOURA LTDA, pessoa 
juridica de direito privado, portadora do CNPJ nº 03.415.374/0001-66, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, para 
no prazo de 30 (trinta) dias, pagar a dívida com juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, bem 
como as custas processuais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, devendo constar no mandado o valor 
do principal, constante na inicial, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% da dívida, salvo embargos. DESPACHO: A fim 
de regularizar o feito, que se encontra paralisado em razão da ausência de citação da parte executada, sendo que após diversas 
tentativas, a última AR fora devolvida sem cumprimento, conforme evento 44.Desta forma, o exequente pugnou seja realizada 
citação editalícia, além do bloqueio judicial (evento 55). Assim sendo, DEFERO a CITAÇÃO POR EDITAL, uma vez que, como 
mencionado, a última AR retornou com a informação "ausente". EXPEÇA-SE o respectivo EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 
30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Ato continuo, nos termos do artigo 72, 
inciso II, do Novo Código de Processo Civil, bem como da Súmula nº 196 do STJ, nomeio como curadora especial à parte 
executada citada por Edital a Defensora Pública que responde perante a esta Comarca, a qual deverá ser intimada desta 
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nomeação. Estando consumada a citação da parte executada por edital, considerando a desnecessidade de prévio exaurimento 
das diligências para localização de bens do devedor, com fulcro no art. 1º, art. 8º e art. 10, todos da LEF c/c art. 854 do CPC, 
DEFIRO o pedido da parte Exequente de BLOQUEIO JUDICIAL de valores via Bacenjud. Tendo sido localizada quantia 
insignificante para constrição, diante do valor pretendido pela Fazenda Pública, PROCEDA-SE O IMEDIATO 
DESBLOQUEIO. Formalizada a penhora TOTAL/PARCIAL do valor cobrado, DETERMINO a intimação do executado na pessoa 
do curador especial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do NCPC, comprovar que: a) as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Sobrevindo 
manifestação, venham conclusos imediatamente; não apresentada manifestação pelo executado CONVERTO, desde já, a 
indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, §5º do NCPC e determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada 
para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo depósito em dinheiro pelo executado para garantia do 
juízo, PROCEDA-SE intimação do executado para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo oposição de 
embargos, INTIME-SE o exequente para manifestação. Por fim, façam conclusos os autos para sentença. Não formalizada a 
penhora, diante da ausência de saldo positivo satisfatório na conta bancária da parte executada, PROMOVA-SE a consulta junto 
ao sistema RENAJUD de bens do devedor, devendo ser anotada a restrição de transferência, caso resulte positiva a busca por 
veículos. Promovida a diligência, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que lhe 
for de direito, sob pena de suspensão do processo e baixa ao arquivo provisório, nos termos do art. 40, LEF. Após o decurso do 
prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Em qualquer caso, juntem-se aos autos o protocolo da ordem de 
bloqueio e, posteriormente, a respectiva resposta. Intimem-se e cumpra-se. Pedro Afonso/TO, data certificada pelo site. 
LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS Juíza de Direito. CERTIDÃO-  Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard do Fórum local. 
 Pedro Afonso-TO, ___/___/2021. Adelaide Pereira da Silva – Técnica Judiciária-Matrícula 352713. 
  

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), CLEONE RODRIGUES BORGES, brasileiro, portador do RG 106.7274 S S P / T O, CPF nº 216.302.321-49, 
nascido aos 31/07/1959, natural de Formoso/GO filho de Armezinda Borges, 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 Nº 0001396-96.2021.8.27.2734  que o Ministério Público move conta a sua pessoa e na qual se acha 
incurso nas sanções do artigos 129, §9º e 147, nos termos do artigo 69, todos 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 09 de setembro 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 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0007341-26.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de THIAGO DIOGO HENRIQUES 
RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 05361942707, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 41 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5038 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2021 23 

 

 
 

inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, honorários advocatícios pagos na via 
administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida 
na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): ROSINEI SANTANA CREMASCO 
- CPF/CNPJ Nº 43390617191, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para comprovar nos autos o 
recolhimento dos honorários advocatícios requerido pela parte exequente. Tudo conforme petição constante no evento 47.  Eu 
_____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MÁRCIO ANTÔNIO CORRÊA - 
CPF/CNPJ Nº 96662662020, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 44,96 (quarenta 
e quatro reais e noventa e seis centavos)???????. Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0003925-
84.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO, 09 de Setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): JOAO RESPLANDE SOUZA - 
CPF/CNPJ Nº 03978761149, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 38,17 (trinta e 
oito reais e dezessete centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0003180-41.2017.8.27.2737 que 
tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor 
embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID 
TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO, 09 de Setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): AURELIO PEREIRA BARBOSA - 
CPF/CNPJ Nº 04814535120, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 12,96 (doze 
reais e noventa e seis centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0003837-46.2018.8.27.2737 que 
tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor 
embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID 
TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO, 09 de Setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): HELIO ALVES DA SILVA - 
CPF/CNPJ Nº 35567414153, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.955,76 (um 
mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -
  Autos: 0005518-51.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue 
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ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei. Porto Nacional-TO, 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANDERSON CHRYSTIAN AQUINO 
ANDRASCHKO, CNPJ/CPF nº 00398137030, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da Ação de Execução Fiscal nº 0005298-19.2019.8.27.2737 - Chave: 702830166019, 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$ 8.034,00 (oito mil trinta e 
quatro reais), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, 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 JOÃO CARLOS VIEIRA, CNPJ/CPF nº 
96322683187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008694-38.2018.8.27.2737 - Chave: 714197962818, 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$ 740,96 (setecentos e quarenta 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. 
 
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 CELIA SILVA LIMA, CNPJ/CPF nº 
92717675191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007201-89.2019.8.27.2737 - Chave: 793131847219, 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$ 1.321,38 (um mil trezentos e vinte e um 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. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0010043-76.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DOMINGA CASTRO DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº 10547649215, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 41 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008954-86.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DIOCIVALDO PEREIRA DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº 00207860181, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Eis o relato do essencial. DECIDO. A teor do 
que dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a 
execução; tendo em vista a realização da penhora on-line do valor do débito objeto desta demanda, e, ainda, diante da ausência 
de manifestação da parte executada, apesar de intimada, forçoso concluir pela extinção da presente ação. ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a mediante a penhora on-line dos valores constritos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos 
do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens 
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA 
EXEQUENTE, para levantamento dos valores constritos via SISBAJUD. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, honorários advocatícios já inclusos no valor garantido pela penhora on-line. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com 
relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e 
cumpra-se. . Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0010043-76.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DOMINGA CASTRO DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº 10547649215, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 41 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0006437-69.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ANY KALLINE FERREIRA 
MAGALHAES, CNPJ/CPF nº 02493775198, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) 
que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá 
ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o 
seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, 
condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da 
justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
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certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às 
custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-
se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de citação 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000197-31.2015.8.27.2740/TO 
AUTOR: LISETE MARANHAO RAMOS 
RÉU: FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO (ESPÓLIO) E OUTROS 
EDITAL Nº 3555997 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS INCERTOS E/OU DESCONHECIDOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MMº Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita nos termos legais os 
autos eletrônicos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL dos bens deixados por  ANTÔNIO PATRÍCIO DE 
ALENCAR e MARIA JOSÉ DE JESUS ALENCAR, ambos falecido, autuado sob o número acima e chave de 
acesso 991058417315 que podem ser acessados no endereço eletrônico http://eproc1.tjto.jus.br + consulta processo + consulta 
pública, nos quais figura como autora LISETE MARANHAO RAMOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 854.521.811-72, tendo como 
objeto razões expostas na peticão inicial (evento 1), e destes CITANDO TERCEIROS INTERESSADOS INCERTOS 
E/OU DESCONHECIDOS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação ao pedido. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na 
forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Tocantinópolis1-TO, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (03/09/2021). Eu,   Givanildo Pereira de 
Oliveira, Servidor de Secretaria, que o digitei. Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, 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 3555997v4 e do código CRC e57bae89. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 3/9/2021, às 13:26:32 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000197-31.2015.8.27.2740/TO 
AUTOR: LISETE MARANHAO RAMOS 
RÉU: FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO (ESPÓLIO) E OUTROS 
EDITAL Nº 3555951 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito titular na Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 
Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis. FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos, autuada sob classe, número e partes epígrafe, chave 
nº 804334671115, sendo o presente para CITAR o Sr. LUIZ PATRICIO DE ALENCAR, filho de Antonio Patrício de Alencar e 
Maria José de Jesus Alenca, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da presente ação, informando-o, que 
poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na 
Inicial, conforme dispõe os art. 335 e 344, do Código de Processo Civil. DESPACHO: “ Impossível o julgamento do feito no 
estado em que se encontra, uma vez que sequer os herdeiros edificados foram citados, sendo assim, determino a citação por 
edital do herdeiro identificado e não encontrado, assim como dos herdeiros não identificados ou incertos, com prazo de 30(trinta) 
dias, devendo serem observados os ditames do estabelecido no art. 257, do Código de Processo Civil. Não havendo defesa 
pelos citados no prazo marcado, fica decretada a revelia dos mesmo, nomeando-lhes curador especial na pessoa do Defensor 
Público atuante na vara, nos termos do que estabelece o art. 72, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinando 
seja o mesmo vinculado ao feito e abrindo-lhe o prazo para defesa. Carlos Dutra Juiz de Direito” O presente edital foi expedido 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do 
Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, 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 3555951v4 e do código CRC 6d15eb93. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): CARLOS ROBERTO 
DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 3/9/2021, às 13:26:32 
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Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
GUARDA Nº 0000050-92.2021.8.27.2740/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: TRINDADE GOMES DA SILVA 
EDITAL Nº 3576136 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude 
e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Guarda, autuada sob o n° 0000050-
92.2021.827.2740 e chave sob o nº 424012205521   tendo como requerente MINISTÉRIO PÚBLICO e como requerido 
TRINDADE GOMES DA SILVA, sendo o presente para CITAR a Srª TRINDADE GOMES DA SILVA, brasileira, união estável, 
lavradora, portadora do RG sob o nº 049116822013-3 SSP/MA e CPF sob o nº 615.108.763-16, atualmente em local incerto e 
não sabido, de todo o teor da petição inicial cuja cópia segue anexa, para que não haja ofensa aos princípios do devido processo 
legal e do contraditório, nos termos em que estabelece a Constituição Federal, (artigo 5º inciso LIV e LV), intimando-a para 
apresentar resposta, no prazo de 10 (dez) dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 
testemunhas e documentos, advertindo-o, ainda sobre o que dispõe o art. 159 do ECA: “se o requerido não tiver possibilidade de 
constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado 
dativo”, ou para comparecer em Juízo e assinar o termo de concordância perante esta autoridade judiciária (art. 166, parágrafo 
único da Lei nº 8.069/90). DESPACHO: "Trata-se de ação de guarda com pedido liminar promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, em face de TRINDADE GOMES DA SILVA e LUIS CARLOS PEREIRA CONCEIÇÃO, na qual se 
requer o deferimento da guarda da menor Larissa Gomes Pereira à avó materna MARIA SIRLEY ALVES DE OLIVEIRA. Guarda 
provisória da menor foi deferida (fls. 35- 36, evento 1). O requerido Luis Carlos Pereira da Conceição foi citado (fl. 87, evento 
1). A competência foi deslocada para esta comarca de Tocantinópolis/TO Diante da informação de que a menor e sua guardiã se 
encontram residindo na cidade de Aguiarnópolis/TO a competência foi declinada em favor deste Juízo. Com vista dos autos o 
representante Ministerial manifestou ao evento 9. Defiro pleito ministerial, assim determino: a)Remetam-se os autos ao GGEM 
para elaboração de laudo psicossocial conforme requerido. b)Cite-se por edital a requerida, Trindade Gomes da Silva, genitora 
da menor, com prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema.” DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um). Eu ROSIANE GOMES DA ROCHA DE OLIVEIRA– Servidora de Secretaria – que digitei. CARLOS ROBERTO DE 
SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 

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

EXECUÇÃO FISCAL 
AUTOS: 0003101-94.2018.8.27.2715   
AUTOR: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
REU: MARIA DE LOURDES MOREIRA LINO  
O Doutor WELLINGTON MAGALHÃES, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc...INTIMA a requerida MARIA DE LOURDES MOREIRA LINO - CPF: 80062288172, atualmente com 
endereço incerto e não sabido, da Senteça prolatada na Ação de EXECUÇÃO FISCAL n. 0003101-94.2018.8.27.2715, que lhe 
move MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO Conforme dispositivo:  20. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 
485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da 
Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 21. Do teor desta sentença: 21.1 INTIME-
SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 
2021, INTIME-SE via mandato; 21.2 INTIME(M)-SE e a parte executada MARIA DE LOURDES MOREIRA LINO no prazo de 15 
(quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta 
de  advogado constituído; c) em último caso, por edital.  22. CUMPRA-SE.  23. Sem custas e honorários. 24. Após o trânsito em 
julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre.  25. Cristalândia, data no sistema e-Proc. Eu, Deyse Carvalho Leite, 
Servidora do NACOM que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS 
AUTOS N°: 0002191-67.2018.8.27.2715   chave do proc. 566035698918 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Requerido: WANDERLEY FRANCISCO ALVES. 
FINALIDADE: INTIMAR a parte requerida da sentença prolatada no evento 60, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo dispositivo 
segue abaixo: DISPOSITIVO 19. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e 
sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 20. Do teor desta sentença: 20.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) 
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dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato; 20.2 INTIME(M)-SE e a 
parte executada WANDERLEY FRANCISCO ALVES no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em 
caso de advogado habilitado); b) por mandado, na hipótese de falta de  advogado constituído; c) em último caso, por edital.  
21. CUMPRA-SE. 22. Sem custas e honorários (Lei nº 6830, artigo 39). 23. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 
cautelas de sempre. 24. Cristalândia, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÇU 

Escrivania Cível 
  

EDITAL ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 
  

Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000536-85.2021.8.27.2705 chave do processo 
662713759821 
Ação: Alteração de casamento de consensual de regime de bens para comunhão parcial 
Requerente: DOMINGOS ALVES FERREIRA e MARIA ALVES PARRIÃO 
Prazo: 30 dias  
FINALIDADE: NOS TERMOS DO ART. 737, § 1º do CPC, INTIMAR eventuais interessados, tendo em vista que os autores 
DOMINGOS ALVES FERREIRA e MARIA ALVES PARRIÃO, ingressaram com Ação de Alteração de casamento para 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 
OS FATOS: Os autores são casados sob o regime de separação de bens, matrimonio realizado no dia 06/06/1978, junto ao CRC 
desta cidade, sendo que na época do casamento os autores não tinha conhecimento qual regime era legal e nem tampou tinha o 
devido conhecimento de leis sobre a realização do matrimonio e nem se que informação pelo titular do cartório. Dessa forme em 
consenso os autores requerer alteração do regime de bens no casamento de separação de bens para comunhão parcial de 
bens.     
  

Araguaçu-TO, 27 de agosto de 2021. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO. 

 
 

PARAÍSO DO TOCANTINS 
1ª Vara Cível 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002053-81.2020.8.27.2731/TO 
AUTOR: MAHESH KUMAR GUPTA 
RÉU: OITO PONTO NOVE SERVICOS LTDA - ME 
RÉU: LINA ESTER BARBOSA  RIBEIRO 
RÉU: KENEDY JOSÉ URZEDO DE QUEIROZ 
 RÉU: HERONDINO FERREIRA ASSUNÇÃO 
 RÉU: GERSSO APARECIDO ZUMBA 
RÉU: ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA 
RÉU: ANILDO DA SILVA MACEDO 
RÉU: JOSÉ WILSON DE ALMEIDA 
RÉU: GENIVAL RODRIGUES DA SILVA (VULGO CIGANO) 
  

EDITAL Nº 3448963 
  

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
Prazo: 30 (TRINTA) dias 
ORIGEM: Processo 0002053-81.2020.8.27.2731;   Chave do Processo 320150023420; Natureza da Ação: Ação de Reintegração 
de Posse; Exequente: MAHESH KUMAR GUPTA; Adv. da Exequente: Dr. Augusto Gomes Pereira; Executados: ANILDO DA 
SILVA MACEDO, ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, GERSSO APARECIDO ZUMBA, HERONDINO FERREIRA 
ASSUNÇÃO, KENEDY JOSÉ URZEDO DE QUEIROZ, LINA ESTER BARBOSA RIBEIRO, OITO PONTO NOVE SERVICOS 
LTDA – ME, GENIVAL RODRIGUES DA SILVA (VULGO CIGANO) e JOSÉ WILSON DE ALMEIDA. OBJETO/FINALIDADE: 1) 
CITAR os executados HERONDINO FERREIRA ASSUNÇÃO e GENIVAL   RODRIGUES   DA   SILVA   (VULGO   “CIGANO”)  
 aos   termos   da   Ação   de Reintegração de Posse, para querendo, contestar(em)/responder(em) a ação, no prazo de QUINZE 
(15) DIAS (artigo 335 do NCPC), sob pena de revelia e confissão (NCPC, arts. 335 e 344); 2) INTIMAR para 
COMPARECER(EM) à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERENCIA, redesignada para o dia 8 de outubro de 
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2021 às 15h30min, conforme dados de acesso a seguir transcritos e disponibilizados nos autos: Link: 
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?info=44DL3BBAVGY=; ID: 49908; Senha: 123456. Ficam AMBAS AS PARTES 
advertidas que é obrigatória a presença na audiência de conciliação, a qual só não será realizada se AMBAS as partes, 
expressamente, manifestarem desinteresse na autocomposição (NCPC, art. 334, § 4º). De que o não comparecimento, 
injustificado, do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da 
União ou do Estado/FUNJURIS-TJTO, devendo as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 
públicos (NCPC, art. 334, §§ 8º e 9º). SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone 
(63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, 20 de agosto de 2021. Eu, Vinicius Martins Jaime, servidor de secretaria, lavrei o 
presente. 
Documento eletrônico assinado por LUCIANO ROSTIROLLA, 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 
3448963v2 e do código CRC e949c6dc. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LUCIANO ROSTIROLLA 
Data e Hora: 20/8/2021, às 19:19:31 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0013356-95.2015.8.27.2722/TO 
AUTOR: SULGOIANO AGRONEGÓCIO LTDA. 
RÉU: GILMAR SCHICK 
RÉU: GILMAR SCHICK JUNIOR 
RÉU: ELSA MARIA SCHICK 
RÉU: CAROLINE SCHORR SCHICK 
  

EDITAL Nº 3413733 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
 

O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0013356-95.2015.8.27.2722 , de Ação de Execução requerida por SULGOIANO AGRONEGÓCIO 
LTDA em face de GILMAR SCHICK, GILMAR SCHICK JUNIOR, 
ELSA MARIA SCHICK e CAROLINE SCHORR SCHICK, e, por este meio CITA os executados GILMAR SCHICK, GILMAR 
SCHICK JUNIOR, ELSA MARIA SCHICK e CAROLINE  SCHORR SCHICK, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no 
prazo de 03 (três) dias proceder ao pagamento da importância de R$ 329.884,47 (trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e 
oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) acrescida dos acessórios e cominações legais, sob pena de não o fazendo 
lhes serem penhorados de seus bens tantos quantos cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no prazo 
de quinze (15) dias embargar a ação. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17 de agosto do ano de 
dois mil e vinte e um. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras – Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  

Nilson Afonso da Silva  
Juiz de Direito 

  
Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Servidora de Secretaria, 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 3413733v2 e do código CRC 852335c6. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS 
Data e Hora: 17/8/2021, às 11:30:47 
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ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

  
MONITÓRIA Nº 0016553-09.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
RÉU: LEIDIANE SILVA FERREIRA MEI 
RÉU: CRISTIANE DE JESUS OLIVEIRA RUFINO 
  

EDITAL Nº 2747815 
  

EDITAL DE CITAÇÃO / PAGAMENTO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - MONITÓRIA 
Gratuidade da Justiça ( ) sim (X ) não 

  
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO MONITÓRIA nº 00165530920158272706, chave nº 221293997115, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o 
presente para CITAR o(s)  requerido(s)  CRISTIANE  DE  JESUS  OLIVEIRA  RUFINO,  brasileiro(a),  inscrito(a)  no   CPF/MF   
n°   834.107.751- 53, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial para, no prazo de 15(quinze) dias 
úteis: (i) PAGAR a dívida no valor de R$ 2.906,26 (dois mil, novecentos e seis reais e vinte e seis centavos), bem como os 
honorários advocatícios, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, caso em que ficará isento 
do pagamento das custas e das despesas processuais; ou, (ii) RECONHECENDO o crédito da parte autora e comprovando o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe 
seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1%a.m. (um 
por cento ao mês); ou, (iii) OFERECER Embargos Monitórios. FAZ-SE ainda as seguintes ADVERTÊNCIAS: (1) se a dívida não 
for paga e os embargos monitórios não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, em título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito, no que couber, na forma de cumprimento de sentença, 
conforme Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. (2) Os embargos monitórios deverão ser 
apresentados por advogado cadastrado no sisteme e-Proc. (3) Caso não tenha condições de constrituir advogado, poderá 
procurar a Defensoria Pública Estadual. (4) De acordo com a Instrução Normativa/TJTO nº 001/2016, de 01 de março de 2016, 
não é necessário o encaminhamento de cópia da petição inicial para cumprimento do mandado/carta de citação/intimação. (5) 
Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em 
www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; 
digitar o número do processo e a chave, indicados acima. E para que ninguém possa alegar ignorância, o Juízo acima 
identificado mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar 
do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no Diário da Justiça eletrônico (DJe) quando a parte 
for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, aos treze dias do mês 
de maio do ano de dois mil e vinte e um (13/05/2021). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnico Judiciário, que o digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, 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 2747815v3 e do código CRC f3582c79. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
Data e Hora: 27/5/2021, às 20:7:14 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 462, de 9 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000004109-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 25 de agosto de 2021, Denise Cerqueira Ferreira Pimentel do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no Núcleo de Apoio às Comarcas. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 463, de 9 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000004109-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Lavínia de Jesus Dória de Almeida para o cargo de 
provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no Núcleo de Apoio às Comarcas. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
 

Decisões 
 

PROCESSO 21.0.000020472-0 

INTERESSADO Corregedoria Geral da Justiça e ESMAT 

ASSUNTO Curso de Capacitação 

Decisão Nº 3642, de 9 de setembro de 2021 
Versam os presentes autos sobre a contratação da empresa MARPEL E EMPREENDIMENTOS S/A, para realização de curso 
sobre “Administração Judicial Aplicada (AJA)”, no período de 13 de setembro a 13 de dezembro de 2021, conforme consta no 
Projeto Básico 222/2021, elaborado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT (evento 3873426). 
Tendo em vista o Parecer da ASJUADMDG (evento 3890946) e, comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3886178 – 
2021DD00473), no exercício das atribuições legais, acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral, ao tempo em que 
DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 25, inciso II, c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
8.666/93 (evento 3891845), visando à contratação da empresa MARPEL E EMPREENDIMENTOS S/A, para realização de curso 
em referência, por intermédio dos instrutores Carlos Henrique Borlido Haddad e Luís Antônio Capanema Pedrosa, pelo valor 
de R$ 341.900,00 (trezentos e quarenta e um mil e novecentos reais), nos termos da proposta coligida ao evento 3873474. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para providências alusivas à formalização contratual, conforme minuta aprovada (evento 3887341); 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; e 
4. DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
 

Portaria 
 
Portaria Nº 2153, de 08 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000003940-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até o dia 19 de dezembro de 2021, os efeitos da Portaria n. 1021/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de abril de 2021, que autoriza a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para auxiliar a 
Comarca de Araguaçu, em regime de mutirão, por meio de mutirão de audiências, julgamento (sentenças e decisões) e 
despachos dos processos que se tornem aptos após a audiência, bem como atos cartorários. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de julho de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 

 
 
 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5038 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2021 32 

 

 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1475/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96939 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Elena Alves Coelho, Matrícula 990649, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 10/09/2021 a 10/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0012602-35.2020.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1476/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96987 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Helen Cardoso Lima, Matrícula 363092, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 13/09/2021 a 13/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0012602-35.2020.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1477/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96940 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jaqueline Cunha da Silva, Matrícula 363075, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Wanderlandia-
TO, no período de 11/09/2021 a 11/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002304-
06.2019.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1478/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96937 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joicy Ferreira Miranda, Matrícula 362816, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 18/09/2021 a 18/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, determinada no processo 0002987-
43.2018.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1479/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96938 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gabriela Liliana Medeiros Suarez, Matrícula 356980, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Sao 
Miguel do Tocantins-TO, no período de 11/09/2021 a 11/09/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 0000734-65.2021.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1480/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97049 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sabrina Katyelly Martins Fontinelle, Matrícula 356761, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Guarai-TO para Zona Rural-
TO, no período de 10/09/2021 a 10/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0005318-
92.2018.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1481/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97015 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sheyston Gomes Cavalcante, Matrícula 356544, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO para 
Ananas-TO, no período de 10/09/2021 a 10/09/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0003787-54.2020.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1482/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96933 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 31/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de realizar escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Paraíso para 
inauguração do novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 31/08/2021 a 
31/08/2021, com a finalidade de realizar escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Paraíso para 
inauguração do novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1483/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96976 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Jorne Almeida da Silva, Matrícula 357416, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 01/09/2021 a 
01/09/2021, com a finalidade de ajustes na segurança das instalações do novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins, 
recepção e orientação dos vigilantes terceirizados que farão a segurança no novo prédio, e ainda, reforço da segurança na 
realização de Júri com réu preso, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1484/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97064 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 26/08/2021 a 
27/08/2021, com a finalidade de realizar viagem acompanhando o Diretor Financeiro para despachar com o Exmo. Sr. Presidente 
do TJTO, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1485/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/97025 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Adenir Anes Barbosa Filho, Matrícula 357406, o valor de R$ 478,51, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, 
com a finalidade de realizar reforço policial para garantir a segurança dos presentes durante as sessões de julgamento do 
Tribunal do Júri da Comarca de Araguaína, conforme SEI 21.0.000020046-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1486/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96903 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no 
período de 13/09/2021 a 14/09/2021, com a finalidade de vistoriar e acompanhar as obras de reforma da comarca de destino, 
conforme SEI nº. 19.0.000039588-1.  

Art. 2º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
13/09/2021 a 14/09/2021, com a finalidade de vistoriar e acompanhar as obras de reforma da comarca de destino, conforme SEI 
nº. 19.0.000039588-1.  
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1487/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96898 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 267,50, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período de 09/09/2021 a 10/09/2021, 
com a finalidade de vistoriar e acompanhar as obra de reforma da comarca de destino, conforme SEI nº. 21.0.000006404-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período 
de 09/09/2021 a 10/09/2021, com a finalidade de vistoriar e acompanhar as obra de reforma da comarca de destino, conforme 
SEI nº. 21.0.000006404-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1488/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95676 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 1.245,33, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-
TO, no período de 04/08/2021 a 07/08/2021, com a finalidade de participar do projeto-piloto de regularização fundiária realizado 
com o Programa Rede Amazônia, conforme o SEI 21.0.000012747-4.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 949,90, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-TO, no período de 04/08/2021 a 
07/08/2021, com a finalidade de participar do projeto-piloto de regularização fundiária realizado com o Programa Rede Amazônia, 
conforme o SEI 21.0.000012747-4.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 949,90, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Luzinopolis-TO, no período de 04/08/2021 a 
07/08/2021, com a finalidade de participar do projeto-piloto de regularização fundiária realizado com o Programa Rede Amazônia, 
conforme o SEI 21.0.000012747-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1489/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96911 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Montalvão de Almeida, Matrícula 352284, o valor de R$ 225,29, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 24/08/2021 
a 25/08/2021, com a finalidade de realizar levantamento e análise de risco a Magistrado, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
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determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 24/08/2021 
a 25/08/2021, com a finalidade de realizar levantamento e análise de risco a Magistrado, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1490/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/92927 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Ueldo Pereira de Queiroz, OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, Matrícula 145553, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Palmas-TO, no período 
de 28/06/2021 a 29/06/2021, com a finalidade de realizar renovação do certificado digital e-token, conforme Service Desk 
R36502.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000007413-9 
CONTRATO Nº. 198/2019 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Coceno Construtora Centro Norte - Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº. 198/2019, conforme previsto na Cláusula Décima Primeira, com 
fulcro no § 8º, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93, referente ao acréscimo realizado ao aludido Contrato por meio do Quarto Termo 
Aditivo evento 3814698. 
O reajuste é de 7,862% de acordo com o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, pelo período de novembro/2019 
a novembro/2020, conforme Despacho DIVENG nº 56911/2021, evento 3891672, nos seguintes termos: 
Cálculo do Valor de Reajuste: 
Valor de Acréscimo ao Contrato (Quarto Termo Aditivo - evento 3814698): R$ 1.725.591,26 
* Reajuste R$ 1.725.591,26 x 7,862% = R$ 135.665,98 
* Valor Total Reajuste Financeiro: R$ 135.665,98 
O valor do reajuste importa em R$ 135.665,98 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito 
centavos), passando o valor global do Contrato nº. 198/2019 de R$ 11.072.640,03 (onze milhões, setenta e dois mil seiscentos e 
quarenta reais e três centavos), para R$ 11.208.306,01 (onze milhões, duzentos e oito mil trezentos e seis reais e um centavo). 
Da Dotação orçamentária: 
Unidade Gestora: 050100 - Tribunal de Justiça 
Classificação Orçamentária: 05010.02.061.1145.1101 
Natureza de Despesa: 44.90.51 
Fonte de Recursos: 0100 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade ao Contrato nº. 198/2019, aos Autos Administrativos 
19.0.000007413-9, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 198/2019, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 3 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 21.0.000016203-2 
CONTRATO Nº. 213/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tocantins Comércio de Materiais Hospitalares - EIRELI 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
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O presente Instrumento tem por objeto a alteração do item 7.1, da Cláusula Sétima do Contrato nº 213/2021, firmado com a 
empresa Tocantins Comércio de Materiais Hospitalares - EIRELI, conforme Informação nº 28992/2021- DIVPODG, evento 
3883472, e Detalhamento de Dotação DD nº 472 evento 3886049, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: 
"CLÁUSULA SÉTIMA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1. 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: 33.90.30 
Fonte de Recursos: 0100 " 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Contrato nº. 213/2021 aos Autos Administrativos 
21.0.000016203-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA DA ASSINATURA: 2 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2021 
PROCESSO 21.0.000003763-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ellem Crisna Parrião Ribeiro Luz 
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 50/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Ellem Crisna Parrião Ribeiro Luz, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 
3888427, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi para prestação 
de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Araguaçu e Cidade de Sandolândia; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Araguaçu e Cidade de Araguaçu. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 50/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000003763-7, 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. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 350/2021 
PROCESSO 21.0.000020554-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Paula Alves de Lima 
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 350/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Ana Paula Alves de Lima, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 
3871282, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de 
psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Ponte Alta do Tocantins e Cidade de 
Ponte Alta do Tocantins. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 350/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000020554-8, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 213/2017 
PROCESSO 17.0.000027365-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria do Carmo Neta Dias Lopes Matias 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
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Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 213/2017, em virtude da 
CREDENCIADA ter realizado a retificação de seu registro civil, conforme 3880729, passando o referido Termo a vigorar nos 
termos que seguem: 
"MARY NETA DIAS LOPES MATIAS, brasileira, casada, assistente social". 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº. 213/2017, aos Autos 
Administrativos 15.0.000013051-3 e 17.0.000027365-1, 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. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que nãocolidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de setembro de 2021. 
  
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 37/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2021 
PROCESSO 21.0.000020369-3 
CONTRATO Nº 231/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Nogueira Nobre Comércio e Serviços - Ltda 
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 4.916,10 (quatro mil novecentos e dezesseis reais e dez centavos), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
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: 3 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 8/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2021 
PROCESSO 21.0.000020197-6 
CONTRATO Nº 236/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: SIG Comercial - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 6.742,50 (seis mil setecentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária 
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/1993, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1095 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 3 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 11/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2021 
PROCESSO 21.0.000020120-8 
CONTRATO Nº 234/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: MB Escritórios Inteligentes - Ltda 
OBJETO: Aquisição de sofás, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 78.970,00 (setenta e oito mil novecentos e setenta reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária 
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/1993, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1095 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 3 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 28/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2021 
 PROCESSO 21.0.000020422-3 
CONTRATO Nº 227/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Raul Mueller Schramm. 
OBJETO: Aquisição de nobreaks de médio porte, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento fica ajustado em R$ 443.400,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e 
quatrocentos reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data da publicação, ficando adstrito ao crédito orçamentário, conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1100 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 2 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 42/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2021 
 PROCESSO 21.0.000020834-2 
CONTRATO Nº 233/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: FRP Máquinas e Empreendimentos - Ltda.. 
OBJETO: Aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 711.000,00 (setecentos e onze mil reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos veículos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1104 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 2 de setembro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 172/2016 
PROCESSO 16.0.000024533-3 
CONTRATO Nº 172/2016 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Nova Telecom Ltda - EPP 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 0,56% sobre o valor inicial do Contrato, com 
fulcro na Cláusula Primeira, Item 1.4, no artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993 e proposta de preços apresentada pela 
CONTRATADA, evento 3853301, Despacho nº 53288/2021, evento 3865787 e Manifestação DASR, evento 3867577; bem como 
a prorrogação da vigência do Contrato nº 172/2016 em caráter excepcional por mais 12 (doze) meses. 
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DO ACRÉSCIMO: Fica acrescido o percentual de aproximadamente 0,56%, sobre o valor inicial do Contrato nº. 172/2016, a 
partir de 02/09/2021, que corresponde à quantia de R$ 4.777,85 (quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos), sendo o valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), referente à inclusão de 1 (um) serviço de link de 
Intranet localizado na Comarca de Novo Acordo. 
O valor mensal do Contrato nº. 172/2016, após o acréscimo, passará de R$ 73.505,28 (setenta e três mil quinhentos e cinco 
reais e vinte e oito centavos) para R$ 76.105,28 (setenta e seis mil, cento e cinco reais e vinte e oito centavos)? e, o valor global 
de R$ 834.815,75 (oitocentos e trinta e quatro mil oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), para R$ 840.099,62 
(oitocentos e quarenta mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos). 
DA PRORROGAÇÃO: As partes acima qualificadas ajusta a prorrogação da vigência do Contrato nº 172/2016, em caráter 
excepcional, por mais 12 (doze) meses, nos termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/1993, ou seja, pelo período de 28/10/2021 a 
27/10/2022, perfazendo o total de 72 (setenta e dois) meses, conforme Manifestação DASR, evento 3855188. 
O valor mensal do Contrato nº 172/2016 para período mencionado no item anterior será de R$ 76.105,28 (setenta e seis mil 
cento e cinco reais e vinte e oito centavos) e o valor global será de R$ 913.263,36 (novecentos e treze mil duzentos e sessenta e 
três reais e trinta e seis centavos) perfazendo um percentual acrescido de aproximadamente 3,63% sobre o valor inicial do 
contrato, sendo este correspondente ao link de intranet mencionado no item 2.1 deste Instrumento, assim detalhado: R$ 2.600,00 
(valor mensal) *12 (meses) = R$ 31.200,00 (valor anual).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 2 de setembro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000003387-9 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 55/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Pinheiro e Gasparin - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de mudas naturais, insumos e arranjos artificiais para atender as 
necessidades 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: 9 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000601-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 26/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Brasitur Eventos e Turismo - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e serviço de locação 
de estrutura em alumínio box truss (Grounds). 
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: 3 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000000601-4 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 26/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica e Editora Capital Ltda – ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional 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: 3 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006318-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 47/2021 
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ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: O & M Multvisão Comercial EIRELI – EPP 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 3 de setembro de 2021. 
 

Extratos 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 386/2021 
PROCESSO 21.0.000021592-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Nelma Rosane Cardoso Pereira 
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 Arraias e Cidade de Arraias. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 9 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 393/2021 
PROCESSO 21.0.000021847-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Alynne Ferreira Rocha 
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: 9 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 392/2021 
PROCESSO 21.0.000021771-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Míria Fernanda Maranhão Borges 
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 Gurupi e Cidade de Gurupi. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 9 de setembro de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 383/2021 
PROCESSO 21.0.000021634-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Simone Alencar Rodrigues Pacheco 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas 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: 9 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 396/2021 
PROCESSO 21.0.000021779-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Taísa Resende de Moraes Vieira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
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: 9 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 390/2021 
PROCESSO 21.0.000021566-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Fernanda Barreira Brito 
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: 9 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 14/2021 
PROCESSO: 21.0.000017419-7 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA Polícia Militar do Estado do Tocantins 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021, o artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de setembro de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 15/2021 
PROCESSO: 21.0.000017419-7 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA Secretaria da Cidadania e Justiça 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021, o artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 9 de setembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1171/2021, de 03 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/09/2021, a partir de 01/09/2021 até 30/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

João Alberto Mendes Bezerra Junior 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 570/2021, de 03 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97225 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAIS, matrícula nº 353602, CHEFE DE SECRETARIA, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE 
GUARAÍ no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, 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.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 571/2021, de 03 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor ALDAIR MARQUES NETO, matrícula 
nº 84349, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS 
- CENTRAL DE MANDADOS, no período de 26/07/2021 a 24/08/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/97226; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354476 ZEINA EL KADRE DE MELO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 26/07/2021 à 24/08/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1172/2021, de 04 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MARCO AURÉLIO GONTIJO SILVA, matrícula nº 352053, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 04/09 a 03/10/2021, a partir de 04/09/2021 até 03/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/10 a 02/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ariostenis Guimarães Vieira 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1173/2021, de 06 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUANA MORAIS RODRIGUES MONTOZA AFONSO, matrícula nº 352412, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 06/09 a 05/10/2021, a partir de 06/09/2021 até 05/10/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Renata Do Nascimento E Silva 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1174/2021, de 06 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor VAGNO FERNANDES CAVALCANTE, matrícula nº 193343, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/09/2021, a partir de 01/09/2021 até 30/09/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 27/01 a 25/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Renata Do Nascimento E Silva 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1175/2021, de 09 de setembro 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; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MANOEL GOMES DA SILVA FILHO, matrícula nº 150956, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 09/09 a 08/10/2021, a partir de 09/09/2021 até 08/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/04 a 03/05/2022, 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 FÉRIAS Nº 1176/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUCIVANI BORGES DOS ANJOS MILHOMEM, matrícula nº 254449, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 08 a 17/09/2021, a partir de 09/09/2021 até 17/09/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 12/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1177/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora BARBARA KHRISTINE A DE MOURA CARVALHO CAMARGO, matrícula nº 205564, 
relativas ao período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 05 a 22/09/2021, a partir de 05/09/2021 até 22/09/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 28/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1178/2021, de 09 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor IGOR RODRIGUES DA COSTA, matrícula nº 248245, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 09/09 a 03/10/2021, a partir de 09/09/2021 até 03/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 18/04 a 12/05/2023, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1179/2021, de 09 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WILTON PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 38553, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 09/09 a 08/10/2021, a partir de 09/09/2021 até 08/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05/09 a 04/10/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1180/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor TULIO ALMEIDA GUIMARAES, matrícula nº 353572, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 06/09 a 05/10/2021, a partir de 06/09/2021 até 05/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 29/11 a 28/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1181/2021, de 09 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora AGNES SOUZA DA ROSA, matrícula nº 219450, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 09 a 24/09/2021, a partir de 09/09/2021 até 24/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13 a 28/01/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1182/2021, de 09 de setembro 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; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5038 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 09 DE SETEMBRO DE 2021 47 

 

 
 

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 LETICIA QUEZADO ANDRADE, matrícula nº 353065, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 05 a 19/09/2021, a partir de 09/09/2021 até 19/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 10 a 20/10/2022, 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 

 

ESMAT 
Editais 

 
EDITAL nº 082, de 2021 – SEI Nº 21.0.000021793-7 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso Atualização em Processo Civil, a se realizar no período de 24 setembro a 29 de 
novembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Curso Atualização em Processo Civil. 
Objetivo: Proporcionar aos servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
aprimoramento e revisão da matéria, com enfoque nas bases teóricas e práticas do Código de Processo Civil, e análise 
jurisprudencial das cortes superiores. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 13 de setembro a 16 de setembro de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail – nucas@tjto.jus.br –, devendo o(a) interessado(a) enviar 
os dados para matrícula – NOME, CPF, TELEFONE, CARGO e CIDADE/COMARCA; Após o período de inscrição, a Secretaria 
Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula. 
Público-Alvo: magistrados e magistradas; servidores e servidoras que atuem como assessores(as) nas Comarcas de 1º e 2º 
Graus do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 72 horas 
Modalidade: À Distância 
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno(a): O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos(as) instrutores(as). 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 90; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Turma I 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras que atuem como assessores(as) nas Comarcas de 1º e 2º Graus do Poder Judiciário 
Tocantinense 

80 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário 10 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas; 
2.4 Os(As) demais servidores(as) interessados(as) em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1 
e tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br – os seguintes dados para matrícula – NOME, CPF, TELEFONE, 
CARGO e CIDADE/COMARCA. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados e magistradas; servidores e servidoras que atuem como assessores(as) nas Comarcas de 1º e 2º Graus 
do Poder Judiciário Tocantinense.        
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4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, no período de 24 de setembro a 30 de 
novembro de 2021, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat, 
Plataforma Google Meet ou BigBlueButton do AVA; para tanto, faz-se necessária a disponibilidade de computador ou 
equipamento compatível para acesso ao AVA, com conexão à internet; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessário 
participar também das webaulas por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet ou BigBlueButton do AVA; participar 
dos fóruns de interação e avaliação; realizar atividades de interação e avaliação, como leitura dos textos propostos, exercícios de 
fixação, acesso aos links, bem como o cumprimento dos prazos para realização das atividades de cada módulo; 
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail aos(às) professores(as), ou seja, todas as ações deverão ser realizadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.5 Durante o processo, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o 
desenvolvimento das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como: webaulas por meio de 
videoconferência ao vivo pelo Google Meet ou BigBlueButton do AVA, fóruns, leitura, produções e realização das avaliações, de 
acordo com o exigido pelos(as) professores(as); 
4.6 A frequência no curso será registrada com base nos registros de acesso e cumprimento das atividades no AVA, relatório este 
gerado automaticamente pelo Sistema, de acordo com as ações realizadas pelo(a)  aluno(a)  no decorrer do curso; a 
participação dos(as) alunos(as) nas aulas ao vivo por videoconferência, pelo Google Meet ou BigBlueButton do AVA é 
indispensável e poderão ser registrados até 50% da frequência do curso; 
4.7 Para registro da frequência nas webaulas por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet, o acesso deve ser 
realizado por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV); 
4.8 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75% de aproveitamento; 
4.9 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos(as) 
professores(as) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes; 
4.10 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
4.11 Todos(as) os(as) alunos(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
  

Período/Data Horário Conteúdo Programático/Atividades 

24/9/2021 
Sexta-Feira 

Das 13h às17h10 

1.1. Estado e Ordenamento; 
1.2. Hermenêutica Jurídica e Processo Civil; 
1.3. O papel da linguagem no Direito; 
1.4. Formalismo valorativo; 
1.5. Sistemas processuais; 
1.6. As Normas fundamentais. 

27/9/2021 
Segunda-Feira 

Das 9h às 12h20 

2.2 Jurisdição: conceito, características, espécies, finalidades. Justiça 
Multiportas; 
2.2. Processo: conceitos, características, espécies, objeto, pressupostos e 
sujeitos; 
2.3. Atos processuais: atos das partes e pronunciamentos judiciais; 
2.4. Negócio Jurídico Processual. 

4/10/2021 
Segunda-Feira 

Das 9h às 12h20 

3.1 Petição Inicial: conceito, requisitos, cumulação e interpretação dos 
pedidos; 
3.2 Juízo de admissibilidade e Improcedência; 
3.3 Audiência de mediação e conciliação; 
3.4 Respostas do réu; 
3.5 Revelia: conceito e efeitos; 
3.6 Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. 

8/10/2021 
Sexta-Feira 

Das 13h às 17h10 

4.1 Teorias Gerais da Prova; 
4.2 Sistema de avaliação; 
4.3 Classificações; 
4.4 Ônus dinâmico; 
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4.5 Ações probatórias autônomas. 

11/10/2021 
Segunda-Feira 

Das 9h às 12h20 
5.1 Decisão judicial; 
5.2 Coisa julgada; 
5.3 Tutelas provisórias. 

18/10/2021 
Segunda-Feira 

Das 9h às 12h20 
6.1 Recursos: conceito, objeto, finalidades, efeitos e princípios; 
6.2 Requisitos de admissibilidade; 
6.3 Recurso adesivo. 

22/10/2021 
Sexta-Feira 

Das 13h às 17h10 
7.1 Apelação: conceito, objeto, efeitos; 
7.2 Procedimento, fungibilidade e retratação; 
7.3 Apelação em demandas coletivas. 

25/10/2021 
Segunda-Feira 

Das 9h às 12h20 

8.1 Agravo de instrumento: conceito e objeto; 
8.2 Taxatividade mitigada; 
8.3 Efeitos, antecipação de tutela recursal; 
8.4 Requisitos específicos de admissibilidade; 
8.5 Agravo interno: conceito e objeto; 

5/11/2021 
Sexta-Feira 

Das 13h às 17h10 

9.1 Recurso Ordinário Constitucional: conceito, objeto, procedimento, 
fungibilidade; 
9.2 Análise dos Regimentos do STF e do STJ; 
9.3 Recursos excepcionais: parte geral; 
9.4 Recurso Especial e Extraordinário; 
9.5 Agravo em especial e extraordinário. 

12/11/2021 
Sexta-Feira 

Das 13h às 17h10 
10.1 Processo nos Tribunais e Precedentes; 
10.2 IRDR e IAC. 

19/11/2021 
Sexta-Feira 

Das 13h às 17h10 

11.1 Ação Rescisória; 
11.2 Conflito de competência; 
11.3 Arguição de inconstitucionalidade; 
11.4 Reclamação Constitucional. 

26/11/2021 
Sexta-Feira 

Das 13h às 17h10 
12.1 Análise de soft law: resoluções, portarias e recomendações; 
12.2 Virada tecnológica no Direito. 

29/11/2021 
Segunda-Feira 

Das 9h às 12h20 
Emprego de legal design e visual law nas peças jurídicas e nas sustentações 
orais. 

24/9 a 30/11/2021 Livre no AVA 

Atividades – Participação das webaulas ao vivo, acesso às videoaulas 
gravadas e disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
atividades de autoestudo, interação e avaliação no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA); interação com os(as) docentes e demais alunos(as), 
via fórum; leitura do material didático; acesso aos links; realização das 
atividades de avaliação, com auxílio do(a) professor(a). 
  
Carga horária de Autoestudo e Atividades de Interação e Avaliação no AVA 
– 13 horas. 

Carga Horária Total 72 horas-aula 

  
  

FACILITADOR  DE APRENDIZAGEM  

Nome Marcelo Bezerra Ribeiro 

Síntese do 
Currículo 

Pós-Doutor em Direito, pela PUC/RS, sob supervisão do doutor Ingo Sarlet. Doutor e Mestre em Processo 
Civil, pela Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ), sob orientação do doutor Leio Streck. Professor 
permanente do PPGDF (Mestrado) da Universidade da Amazônia (UNAMA). Coordenador da Pós-
Graduação em Processo Civil Contemporâneo, do Ser Educacional. Professor de Processo Civil do 
G7jurídico, da ESA, EMAB, IPROJUDE e de diversos cursos de Pós-Graduação. Membro efetivo da 
Academia Brasileira de Direito Processual Civil e da Associação Norte e Nordeste de Professores de 
Processo.  Árbitro da CAMES. Advogado. Parecerista. Autor de diversas obras jurídicas. 
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6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula dos(as) magistrados e magistradas, servidores e servidoras que atuem como assessores(as) nas 
Comarcas de 1º e 2º Graus do Poder Judiciário Tocantinense implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente 
Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de 
setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  
Palmas-TO, 9  de setembro de 2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 084, de 2021 –SEI Nº 21.0.000016484-1 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no evento I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE POLÍTICA DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS 
EGRESSAS DO SISTEMA PENAL a se realizar no dia 16 de setembro de 2021, mediante as condições determinadas neste 
Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: I Seminário Estadual sobre Política de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Penal 
  
1.2 Objetivo: Promover formação aos servidores do sistema penal, a Rede de Apoio às Pessoas Egressas do Sistema Penal, 
demais profissionais e sociedade civil, bem como divulgar os serviços prestados e público atendido pelo escritório social, para o 
fortalecimento da Política de Atenção as Pessoas Egressas, Pré-egressas e Familiares. 
  
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 3 a 15  de setembro  de 2021. 
  
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas por meio do Sistema Acadêmico da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (SAV/ESMAT),e o link será disponibilizado no Portal da Esmat. 
  
1.5 Públicos-Alvos: Magistrados e magistradas, servidores e servidoras do sistema de justiça, do sistema penal, a Rede de 
Apoio às Pessoas Egressas do Sistema Penal, demais profissionais interessados no tema e sociedade civil. 
. 
1.6 Carga Horária: 5 horas-aula 
  
1.7 Modalidade: EaD 
  
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1000 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 

1.  
1. Serem magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
2. Serem servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
3. Serem servidores e servidoras do sistema penal do Estado do Tocantins; 
4. Serem servidores e servidoras da Secretaria de Cidadania e Justiça (SECIJU); 
5. Serem servidores e servidoras do Poder Executivo local e de outros estados interessados na temática; 
6. Serem servidores e servidoras da Rede de Apoio às Pessoas Egressas do Sistema Penal; 
7. Serem estudantes; 

3.8   Serem da comunidade em geral que tenha interesse na temática abordada; 
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3.9   Necessário que os(as) inscritos(as) e os(as) palestrantes tenham internet em seus equipamentos, que são de sua 
responsabilidade 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste edital 
específico. 
  
4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 
  
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
  
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
  
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

  

I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE POLÍTICA DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PENAL   

Descritores Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Data Dia 16 de setembro de 2021   

Horário Das 13h às 13h30   

Ambientação 
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(à) 
aluno(a) no Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do evento e 
registrar sua frequência. 

  

Horário Das 13h30 às 14h   

Abertura do Evento 

Abertura do Evento 
  
Secretário Héber Luis Fidelis Fernandes 
Secretaria da Cidadania e Justiça 
  
Juiz Allan Martins Ferreira 
Tribunal de Justiça do Tocantins 

  

Carga Horária  30m   

TEMA I   

Tema 
Apresentação do modelo de Política de Atenção às Pessoas 
Egressas/Fortalecimento e Qualificação do Escritório Social. 

  

Horário Das 14h às 15h   

Palestrante Felipe Athayde Lins de Melo   

Conteúdos Programáticos 
Contexto de surgimento da atenção às Pessoas Egressas – Proposta de 
política nacional – Papel do Conselho Nacional de Justiça – Os Escritórios 
Sociais 

  

Objetivo Específico 

Permitir a compreensão do contexto, possibilidades e desafios para a criação 
de uma Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do sistema 
prisional, bem como do papel da rede de Escritórios Sociais para o fomento e 
indução desta Política 

  

Metodologia 
Videoconferência na plataforma Google Meet; 
Recursos multimídias variados; 
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes. 

  

Carga Horária 1h   

TEMA II   

Tema 
Fomento à adoção de mecanismos Estaduais e Municipais de 
empregabilidade e alocação de mão de obra de pessoas pré-egressas e 
egressas 
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Horário Das 15h as 15h40   

Palestrante Cezar Augusto Correia Delmondes   

Conteúdos Programáticos 

Orientação técnica conjunta - Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - sobre implantação e fortalecimento de 
serviços especializados de atenção à pessoa egressa do sistema prisional 
(patronatos / escritórios sociais) no âmbito dos convênios firmados a partir da 
portaria DEPEN 403/2020 

  

Objetivo Específico 
Demonstrar as ações realizadas desde o ano de 2019 por parte da 
Coordenação de Políticas de Participação Social e de Atenção ao Egresso 

  

Metodologia 
Videoconferência na plataforma Google Meet; 
Recursos multimídias variados; 
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes. 

  

Carga Horária 40 min   

TEMA III   

Tema Participação da Sociedade Civil na Execução da Pena.   

Horário Das 15h40 às 16h30   

Palestrante Maria Palma Wolff   

Conteúdos Programáticos 

 A Importância da participação da comunidade. 
 A Participação da comunidade antes da ocorrência do fato criminoso 

(Caráter Preventivo). 
 A Participação da Comunidade na Execução Penal. 
 O Sistema Penal Brasileiro 
 A Política Criminal 

  

Objetivo Especifico 
Abordar a importância da sociedade no processo de ressocialização do 
apenado. 

  

Metodologia 
Videoconferência na plataforma Google Meet; 
Recursos multimídias variados; 
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes. 

  

Carga Horária 50 min   

TEMA IV   

Tema 
O papel da Rede de Atenção as Pessoas Egressas do Sistema Penal no 
processo de restabelecimento dos vínculos sociais. 

  

Horário Das 16h30 às 17h20   

Palestrantes  
Mariana Leiras  
Maria de Fátima Dourado da Silva 

  

Conteúdos Programáticos 

 Contextualização/ metodologia RAESP; 
 O papel da rede no controle social da política de atenção as Pessoas 

egressas; 
 Articulação com os Escritórios Sociais 

  

Objetivos Específicos 

 Proporcionar aos participantes conhecimento sobre redes; 
 Debater sobre o papel dos setores na atuação em rede; 
 Trazer a tona a pauta das pessoas egressas invisibilizada pela 

sociedade. 
  

Metodologia 
Videoconferência na plataforma Google Meet; 
Recursos multimídias variados; 
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes. 

  

Carga Horária 50 min   

TEMA V   

Tema Escritório Social como equipamento de concretização de direitos.   

Horário Das 17h20 as 18h    

Palestrante Leandro Bezerra de Sousa   

Conteúdos Programáticos 
 Resolução 307 CNJ de 17 de dezembro de 2019. 
 Política Nacional de Pessoas Egressas do Sistema Prisional 
 Aplicação da metodologia de mobilização de pessoas pré-egressas. 
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 Liberdade e egressas do sistema prisional 
 Gestão e funcionamento dos escritórios sociais. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir para a formação dos servidores do sistema penal, demais 
profissionais e sociedade civil 

 Contribuir para o fortalecimento da Política de Atenção as Pessoas 
Egressas, Pré -egressas e Familiares. 

 Divulgar os serviços ofertados pelo Escritório Social 
 Apresentar ao público atendido as metodologias de atendimento e 

fluxogramas 
 Informar sobre os avanços na inclusão social das pessoas egressas. 

  

Metodologia 
Videoconferência na plataforma Google Meet; 
Recursos multimídias variados; 
Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes. 

  

Carga Horária 40 min   

INTERATIVIDADE ENTRE OS PARTICIPANTES E PALESTRANTES   

Horário Das 18h às 18h30   

Metodologia Interação, em tempo real, pelo chat, entre palestrantes e participantes.   

Carga horária 30 min   

    

Carga Horária Total  5 horas-aula   

    

 9.1 PALESTRANTES    

9.1.1   

Nome Felipe Athayde Lins de Melo   

Síntese do Currículo 

Doutor e Mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, onde integra o Grupo de 
Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos. É membro fundador do Laboratório de Gestão 
de Políticas Penais, da Universidade de Brasília. Possui pós-graduação em Gestão de 
Organizações do Terceiro Setor, graduação em Filosofia e formação em metodologias de trabalho 
cooperativo pelo GETS/United Way of Canada. Foi gerente e superintendente da Fundação Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel (2004 - 2012), órgão da Secretaria de Administração Penitenciária de São 
Paulo e desde 2015 é consultor em políticas prisionais, atuando por intermédio do PNUD - 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atualmente coordena o eixo de Políticas de 
Cidadania e Garantia de Direitos, no Conselho Nacional de Justiça 

  

9.1.2   

Nome Cezar Augusto Correia Delmondes   

Síntese do Currículo 

Tecnólogo em Segurança Pública – Instituto Superior de Ciências Policiais da PMDF. Pós-
Graduação Lato Sensu em Tópicos em Criminologia E Justiça Criminal - Faculdade Instituto Brasil 
de Ensino – IBRA. Agente Federal de execução penal – (2006 até os dias atuais). Coordenador da 
Coordenação de Políticas de Participação Social e de Atenção ao Egresso; Membro da comissão de 
criação da Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária; Membro da comissão de criação dos 
protocolos de segurança penitenciária do Sistema Penitenciário Federal – SPF; Fundador e 
integrante do Grupo de Ações Especiais – GAEP do SPF; Instrutor de armamento e tiro na Escola 
Nacional de Serviços Penais – ESPEN; Instrutor de Escolta Armada; Instrutor de Intervenção Tática; 
Instrutor de Inteligência Penitenciária; Instrutor de Técnicas e tecnologias de instrumentos de menor 
potencial ofensivo – IMPO. 

  

9.1.3   

Nome Maria Palma Wolff   

Síntese do Currículo 

Possui graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(1980), especialização em Supervisão e mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (1990) e doutorado em Direitos Humanos e Liberdades 
Fundamentais pela Universidade de Zaragoza/ES(2003) e pós-doutorado pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Foi presidente do Conselho Penitenciário do Estado do RS e 
Diretora Geral do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso; Coordenou o Observatório de 
Direitos Humanos da Penitenciária Feminina madre Pelletier e foi consultora da Subsecretaria de 
Promoção dos Direitos da Criança e o Adolescente para a elaboração do relatório da Convenção 
dos Direitos da Criança da Organização da Nações Unidas. Foi consultora do PNUD/Depen para 
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elaboração da política nacional para atendimento à pessoa egressa do sistema penitenciário e 
docente da dos cursos de Serviço Social na Universidade do Vale dos Sinos e na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul até 2017. Participou de consultorias junto ao Conselho 
Nacional de Justiça e PNUD para elaboração da política nacional de atenção à pessoa egressa do 
Sistema Penal. Possui pesquisas e trabalhos publicados nas áreas de direitos humanos, violência, 
políticas penais e penitenciária. Atualmente é membro do Laboratório de Gestão de Serviços Penais 
d 

9.1.4   

Nome Mariana Leiras    

Síntese do Currículo 

Coordenadora estadual do Programa Fazendo Justiça, nos Estados do Tocantins e Rio de Janeiro 
(CNJ/PNUD); Possui graduação e Mestrado em Serviço Social; MBA em Gestão de QSMS e 
Sustentabilidade. Atuou no executivo do Rio de Janeiro, como assessora de planejamento e 
coordenação na Fundação Santa Cabrini, gestora do trabalho prisional. É co fundadora da Rede de 
Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional – RAESP; possui experiência na área de 
Assistência Social, com ênfase no Sócio Jurídico e Direitos Humanos. 

  

9.1.5   

Nome Leandro Bezerra de Sousa    

Síntese do Currículo 

Coordenador do Escritório Social de Palmas Tocantins. Servidor Efetivo do Quadro da Execução 
Penal e Segurança Penitenciária do Tocantins (Agente Analista em Execução Penal). Possui 
Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Tocantins. Pós-graduação em Políticas 
de Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela Universidade Federal do Tocantins. É mestrando 
em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
e Universidade Federal do Tocantins. Foi Gerente de Reintegração Social, Trabalho e Renda do 
Sistema Penal nos anos de 2019 e 2020. 

  

9.1.6   

Nome Maria de Fátima Dourado da Silva   

Síntese do Currículo 

Bacharel em Direito - membra da Coordenação da Rede de Atenção às Pessoas Egressas do 
Sistema Prisional no Tocantins - RAESP/TO, Presidente da Comunidade Kolping de Palmas, 
integrante do Observatório Popular de Saúde e Direitos Humanos no Tocantins, Associada do 
Centro de Direitos Humanos de Palmas, foi coordenadora do Comitê Estadual de Combate a Tortura 
no Tocantins, for presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos exercício 
Nov/2013 a Mai/2015 e Nov/2018-Nov/2020. 

  

  

9.2 DADOS DA EMPRESA (Quando necessário) 

Nome   

CNPJ   

Telefone   

Email   

  

          
 

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Seminário.   
  
Palmas-TO, 9  de setembro de 2021. 
  

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

Portarias 
  

PORTARIA No  020, de 2021 – SEI nº 21.0.000016484-1 
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
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CONSIDERANDO a necessidade de promover a formação dos servidores do sistema penal, do escritório social, da Rede de 
Apoio às Pessoas Egressas do Sistema Penal, e dos demais profissionais e sociedade civil, bem como divulgar os serviços 
prestados e público atendido pelo Escritório Social para o fortalecimento da Política de Atenção as Pessoas Egressas, Pré-
egressas e Familiares; 
  
CONSIDERANDO a importância de consolidar e fortalecer a política de atenção as pessoas egressas e disseminar o potencial 
de transformação de um trabalho realizado de forma colaborativa e alcançando resultados exitosos a cultura da reincidência 
carceraria.  
  
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar o juiz ALLAN MARTINS FERREIRA, sem prejuízo de suas funções, como coordenador do evento I Seminário 
Estadual sobre Política de Atenção as pessoas egressas do Sistema Penal –, a ser promovido pela Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 9 de setembro de 2021. 
  

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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