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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  COM PRAZO DE 72 HORAS 
 O Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  ANANÁS/TO, MANDA através deste 
notifique os  REQUERIDO SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NO ESTADO DO TOCANTINS - SEET, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.751.974-0001-09, com sede na Quadra 104 SUL, SE 
9,CONJUNTO 2, LOTE 27, S/N, SALAS 1 E 2, PLANO DIRETOR SUL, CEP 77020-024, Palmas, Tocantins e SETO – 
SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJsob nº 
11.603.666/0001-50, Código Sindical no MTE nº 23508 RRS, situado naQd. 110 Sul – Al. 23 – Lt. 03 - Sl. 02 - CEP: 77.020-158 
– Palmas., para apresentar defesa prévia, no prazo de 72 horassE para que ninguém alegue ignorância mandou expedir o 
presente edital. Dado e passado nesta cidade de Ananás/ TO, aos, 21 de setembro de 2021. Eu<Ariné Monteiro de Sousa, 
Diretora de Secretaria digitei e conferi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO BAZZOLÃO ELETROMOVEIS LTDA, CNPJ 00.894.987/0005-9 para tomar ciência da sentença 
proferida  no evento 49, nos autos de nº 5000009-89.2000.8.27.2703 cuja parte dispositiva é o que segue: DISPOSITIVO: 
DISPOSITIVO:Ante o exposto, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A 
EXECUÇÃO FISCAL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.A Fazenda 
Pública é isenta do pagamento das custas processuais nas ações de execução fiscal, conforme dispõe o art. 39 da Lei nº 
6.830/80.DEIXO de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a inexistência de atuação de 
advogado (STJ, REsp 1403155/SP).Com o trânsito em julgado:i) CERTIFIQUE-SE;ii) PROMOVA-SE a baixa definitiva;iii) 
CUMPRA-SE o Provimento nº 09/2019 da CGJUSTO.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. E para que ninguém alegue ignorância 
mandou expedir o presente edital. Dado e passado nesta cidade de Ananás/ TO, aos, 21 de setembro de 2021. Eu,Ariné 
Monteiro de Sousa, Diretora de Secretaria digitei e conferi. 
 

ARAGUAINA 
2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0010831-91.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: GILSON VIEIRA DA SILVA 
RÉU: ARIANE DE JESUS VIANA 
RÉU: COMANDO SOM E ACESSORIOS LTDA 
EDITAL Nº 3670047 
INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAR DÍVIDA-PRAZO EDITAL: 30 DIAS 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ( )SIM  (X )NÃO 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO dos requeridos e COMANDO SOM & ACESSORIOS 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.878.324/0001-43, com sede na Avenida Conego 
João Lima, 136, Vila Nova, Araguaína/TO - CEP 77.839-4000, devedor principal; ARIENE DE JESUS VIANA, brasileira, solteira, 
vendedora, portadora da cédula de identidade RG nº 770.303 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob nº 731.692.771- 20, residente e 
domiciliado na Rua 12, 1275, Loteamento Planalto, Araguaína/TO, CEP 77.828-120, fiador; GILSON VIEIRA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, empresário, portadora da cédula de identidade RG nº 397.954 SEJUSP/TO, inscrita no CPF/MF sob nº 
711.939.601-34, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, pagar a dívida no valor de R$ 248.330,00( DUZENTOS E 
QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 
percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição 
de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFICA a parte 
requerida que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências 
legais (CPC, art. 525, caput). ADVERTÊNCIAS: (1) A impugnação deverá ser apresentada por advogado cadastrado no sistema 
e-Proc. (2) Caso, não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública Estadual. (3) Para ter 
acesso a todo 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; 
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digitar número do processo: 00108319120158272706 e a chave do processo: 143934392315. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na rede mundial 
de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, 
além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial 
quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um (21/09/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, 
Técnica Judiciária, que 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 3670047v2 e do código CRC e8ef3800.Informações 
adicionais da assinatura: Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTAData e Hora: 21/9/2021, às 17:16:29 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0002309-75.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: IVANILSON SOARES CLARO 
RÉU: NIURA DUTRA ROCHA DAMASCENA 
RÉU: NADISSON PACHECO ARAÚJO 
RÉU: CECIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
RÉU: ANTONIO ALMEIDA DAMASCENA 
EDITAL Nº 3672081 
INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAR DÍVIDA-PRAZO EDITAL: 30 DIAS 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA: (x)SIM  (  )NÃO 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO dos requeridos NADISSON PACHECO ARAÚJO 
brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.712.502-64; ANTÔNIO ALMEIDA DAMASCENA, brasileiro, 
casado, comerciante, portador da CI/RG nº 0530051 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 168.170.952-04 e sua esposa NIURA 
DUTRA ROCHA DAMASCENA, estando em lugar incerto ou não sabido, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, pagar a 
dívida no valor de R$ 15.303,72 (quinze mil, trezentos e três reais e setenta dois centavos), sob pena de o montante da 
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar 
(10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 
3º). CIENTIFICA a parte requerida que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e 
demais consequências legais (CPC, art. 525, caput). ADVERTÊNCIAS: (1) A impugnação deverá ser apresentada por advogado 
cadastrado no sistema e-Proc. (2) Caso, não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública 
Estadual. (3) Para ter acesso a todo 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 número do processo: 00023097520158272706 e a chave do processo: 751057165315. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na 
rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla 
circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão 
oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um (21/09/2021). Eu, Waldimeire 
Marinho Apinagé, Técnica Judiciária, que 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 3672081v2 e do código 
CRC 031ddb44.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTAData e 
Hora: 21/9/2021, às 17:16:29 
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de Inventário, processo n° 0011227-58.2021.8.27.2706 requerido por PEDRO ALVES 
BRINGEL, MARIA LÚCIA BRINGEL CAMILO, GILBERTO ALVES BRINGEL e TEREZINHA ALVES BRINGEL MARQUES, em 
face de ESPÓLIO DE RAIMUNDO ALVES DE SOUSA, sendo o presente para citar a requerida, Sra. LUCILENE ALVES 
BRINGEL, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 375.496.421-68 e MARIA DE LOURDES ALVES BRINGEL, brasileira, inscrita no 
CPF sob o nº 095.807.781-91de todos os termos da ação em epígrafe (cópia da inicial em anexo) e, querendo, poderá 
apresentar resposta ao pedido inicial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do AR aos autos, sob pena de revelia e 
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confissão. Tudo de conformidade com a r. decisão proferida no evento 45 dos autos, cuja cópia segue anexa. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
20/09/2021. Eu, Ana Cláudia Sousa Silva, Técnica Judiciária, que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Divórcio Litigioso, processo n° 0017010-31.2021.8.27.2706 requerido por EVA NASCIMENTO DOS SANTOS, em face de 
MANOEL EMÍDIO DOS SANTOS, sendo o presente para citar o(a) requerido(a), Sr(a). MANOEL EMIDIO DOS SANTOS, filho de 
Almira Rosa dos Santos e Elias Emídio dos Santos, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.717.642-04, estando em lugar incerto e não 
sabido, para todos os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de revelia e confissão. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22/09/2021. Eu, Márcia Sousa Almeida, técnica judiciária, que o digitei e 
subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 3662365, A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução 
Fiscal nº 5000086-11.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de  ANA MÁGDA PEREIRA FARIAS e VIJUTINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE 
PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF nº 612.273.581-72 e 00.828.506/0001-93, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor do despacho proferido 
no evento n.º 67 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: Intime 
as partes da presente decisão; Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis da pessoa jurídica executada, junto a Central 
Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos 
acompanhando diariamente se houve resposta; Sobrevindo alguma resposta, o cartório deverá imediatamente juntar aos autos a 
informação e cientificar o exequente em relação à mesma; Intime-se." 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 21 dias do mês de setembro de 2021. Eu, 
MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
00039150720168272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JOÃO HOLANDA LEITE, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 844.997.961-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontram-se em lugare incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do inteiro teor da r. Decisão, 
proferida no evento 58, que determinou a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito 
(SERASA). 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 01 dias do mês de setembro de 2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
EDITAL Nº 3663166, A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): H S DE BRITO SENA - CNPJ n°: 15.428.039/0001-81, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0014474-
81.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.065,39 (cinco mil, sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), representada pela CDA n° 20200006509, 
datada de 20/02/2020., 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 
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Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 4.2.1- Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro 
desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do 
art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de 
setembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL Nº 3663103, A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): GLACY ROSSANA FERREIRA COSTA - CPF n°: 663.499.151-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0002784-55.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.149,63 (três mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), representada pela CDA 
n° 20190028740, datada de 11/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; Cumpra-se. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito" E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
21 dias do mês de setembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008087-09.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARIA SILVA ROCHA DA COSTA & CIA LTDA 
RÉU: ADÃO RODRIGUES DA COSTA 
RÉU: MARIA SILVA ROCHA DA COSTA 
RÉU: MARQUES SILVA FONSECA 
RÉU: ROSELENE SILVA FONSECA MARINS 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no 
evento 107. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte 
executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. 
 
Execução Fiscal Nº 0008454-74.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VALMIR DE SOUSA CARVALHO 
SENTENÇA: " Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito no evento 24. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso haja.Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que:  

1. Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 
2. Intime-se o executado acerca da sentença; 
3. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 
4. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 

apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 

5. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) 
parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da 
causa. 
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Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0008959-41.2015.8.27.2706 
Acusado: LEONDINIZ GOMES DE SOUZA 
 Vítima: ARIANA RODRIGUES LIMA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): Ariana Rodrigues Lima, 
brasileira, estudante, nascida aos 21/04/1988, filha de Maria Dilza Rodrigues dos Santos e Basilio Gomes Lima Filho, atualmente 
em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONDINIZ 
GOMES DE SOUZA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia...".  Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 21 de 
setembro de 2021.  
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Jordan Jardim  MM. Juiz de Direito única Vara Criminal, desta Comarca de Arapoema-TO, na forma da lei etc. FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, 
uma Ação Penal nº 5000139-49.2009.827.2708, movida pelo Ministério Público Estadual contra o(a)(s) acusado(a)(s): GILDÁSIO 
DA SILVA BARBOSA, brasileiro, nascido aos 12.07.1971, natural de Tucuruí/PA, filho de Raimundo da Silva Barbosa e de 
Diraciana da Silva Barbosa, portador do CPF nº 369.187.922-53, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para oferecer resposta aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e 
alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, até o máximo de 8 (oito) e se ver  processar criminalmente nos autos de Ação Penal 005/10, o qual se encontra 
denunciado como incurso nas sanções do Art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, parágrafo único (04 vezes), ambos do Código 
Penal; Art. 148, caput, c/c art. 71, caput, (02 vezes), ambos do Código Penal; Art. 288, parágrafo único, do Código Penal; 
e, Art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, bem como promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume.DADO E PASSADO nesta cidade de Arapoema-TO, aos trinta dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e vinte e um (30.08.2021). Eu, Roselma da Silva Ribeiro, Diretora de Secretaria, digitei o presente. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
PROCESSO nº. 0001039-82.2021.827.2713 Ação Penal – Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público Acusado: 
FRANCENILDO GUIMARAÇÕES CUNHA - Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MAMCHADO – MM. Juiz Substituto respondendo 
pela Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os 
que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado FRANCENILDO 
GUIMARÃES CUNHA popularmente conhecido como “Brady” brasileiro, natural de Belém-PA, nascido em 01/02/1980, filho de 
Sebastião Soares Cunha e Maria Guimarães Cunha, RG Nº 709.468 SSP/MA e CPF nº 929.031.341-20, por estar (em) em lugar 
incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer 
defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do (a) acusado (a) ou do defensor 
constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não 
comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os 
autos conclusos para deliberação, no s termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 
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21 dias do mês de setembro de 2021. Eu, _____ (Keliane Almeida), Técnica Judiciária, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS 
FERREIRA MACHADO Juiz Substituto respondendo pela Vara Criminal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado ISRAEL DA SILVA LEAL, brasileiro, solteiro, tratorista, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em 16/03/1982, 
filho de Domingos Borges Leal e Raimunda Ferreira da Silva, RG nº 807.104 SSP-TO e CPF nº 019.438.211-78, nos autos de 
ação penal nº 0000640-53.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado JACY LUIZ DOS SANTOS, brasileiro, casado,natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em30/08/1973, filho de Auro 
Luiz dos Santos e Francisca Tavares Figueira, RG nº 20.139 SSP-TO e CPF nº 623.811.801-68, nos autos de ação penal nº 
0001472-86.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado WEDIVALDO DOS SANTOS NABADES, popularmente conhecido como “Negão”, brasileiro, solteiro, natural de Zé 
Doca-MA, nascido em 02/11/1960, filho de Maria Isabel dos Santos, nos autos de ação penal nº 0003190-55.2020.8.27.2713, por 
estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim 
exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o 
prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à 
expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do 
Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 30/11/1998 em Colinas do 
Tocantins/TO, filho de Iolanda Pereira da Silva, CPF não informado, nos autos de ação penal nº 0003250-33.2017.8.27.2713, por 
estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim 
exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o 
prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à 
expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do 
Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o 
acusado JHONATAN JOSE DOS SANTOS, popularmente conhecido como “Ceará”, brasileiro, solteiro, natural de Colinas do 
Tocantins/TO, nascido em 27/07/1995, filho de Francisco Nunes dos Anjos e Maria Salete do Carvalho, portador da carteira de 
identidade nº 1.319.634 SSP/TO e do CPF nº 064.880.371-61, nos autos de ação penal nº 0005321-03.2020.8.27.2713, por estar 
(em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo 
de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
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Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SETENÇA DE INTERDIÇÃO EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
COM ´PRAZO DE 10 DIAS 
A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da 
lei,etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, 
se processam os autos de Interdição nº 0000565-70.2019.827.2717 - (Chave nº 434150906019) - promovida por a Srª. 
AGENORA BEZERRA DE SOUZA - CPF: 336.025.301-91 , em face de AUGUSTINHO GOMES DE SOZA , brasileiro, casado, 
aposentado portador do RG nº 1.48.627.SSP/TO e CPF:117.886.401-44 , e TEREZA BEZERRA DE SOUZA , brasileira, casada 
aposentada, RG nº 1.648.628 SSP- TO, CPF: 847.880.621-00 residentes e domiciliados a Avenida Amazonas nº 1050, centro, 
Figueirópolis/TO, Pela MMª.Juíza no evento 88,foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do 
exposto, acompanhando o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para o fim de DECLARAR a 
incapacidade relativa de TEREZA BEZERRA DE SOUZA e AGUSTINHO GOMES DE SOUZA, nos moldes do artigo 4º, inciso III, 
do Código Civil, e para, com espeque no artigo 755, inciso I do CPC, DEFINIR que a CURATELA do requeridos dar-se-á sem 
prazo final pré-estabelecido, e exclusivamente no tangível ao exercício dos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, 
pelo que para o exercício da curatela nomeio a autora (filha dos requeridos) AGENORA BEZERRA DE SOUZA, lavrando-se o 
termo respectivo de curatela definitiva. Por meio do termo fica a curadora autorizada a representar judicialmente e 
administrativamente a interditada, podendo praticar quaisquer atos jurídicos ou administrativos em nome da interditada, atos 
sujeitos a prestação de contas. A parte autora/Curadora não poderá alienar quaisquer bens dos interditandos sem prévia 
autorização judicial. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da gratuidade deferida. Intimem-se as partes, na pessoa 
do Advogado e do Defensor Público.Intime-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, providencie-se a inscrição desta 
sentença no Registro de Pessoas Naturais, e, imediatamente, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal 
deste Estado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes dos interditados e da curadora, a causa 
da interdição, os limites da curatela, nos termos da parte final do artigo 755, §3° do NCPC. Em seguida, arquivem-se os autos 
com as baixas necessárias. Cumpra-se.Figueiropolis/TO, 22/09/21. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o 
presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu______ (Francielma Coelho de 
Aguiar). /Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA,Juíza de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO  
Autos n. 0002842-19.2020.8.27.2719 
Ação: Interdição. 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toribio, Juíza de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver que por este Juízo e 
respectiva Escrivania de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação curatela, Processo nº 0002842-
19.2020.8.27.2719, requerida por MARIA APARECIDA FERNANDES AGUIAR, brasileira, casada, do lar, portadora do Registro 
Geral n.º 376862 SSP/TO e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas n.º 014.434.971-00, residente e domiciliada na Avenida Nilo 
Coelho, QF137, L10, Setor Aliança em Formoso do Araguaia – TO, CEP: 77.470-000, em face MARIA JOSE FERNANDES DA 
SILVA, brasileira, nascida em 19/02/1933, solteira, aposentada, portadora do Registro Geral n° 29670 SSP/TO, inscrita no CPF 
sob n° 623.376.451-34, residente e domiciliada na Rua Princesa Isabel, Setor São José de Formoso do Araguaia – TO, CEP: 
77.470-000. Pelo Juízo, no (evento-30), foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Posto isso, julgo 
procedentes os pedidos da inicial para decretar a interdição de Maria Jose Fernandes da Silva, com efeitos ex nunc(REsp 
1.251728/PE), para exercer os atos de natureza negocial e patrimonial, submetendo a interditada a curatela de Maria Aparecida 
Fernandes Aguiar, nos termos do art. 755 do CPC c/c arts. 2º, 84 e ss do Estatuto do Deficiente. A sentença de interdição será 
inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes 
do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito 
poderá praticar autonomamente (art. 755, § 3º, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 
487, I, do CPC. Determino à escrivania para que proceda o cumprimento das providências do art. 755, §3º, do CPC. Oficie-se ao 
Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da CF). Sem custas e honorários 
advocatícios, por estarem às partes sobre o manto da assistência judiciária, que ora defiro. Oportunamente, arquivem-se os 
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autos, com as baixas e anotações necessárias. Formoso do Araguaia/TO, 18 de novembro de 2020.Expeça o necessário. 
Publicada em audiência, intimados os presentes.”  DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 
Estado do Tocantins aos 22 de setembro de 2021. Eu_Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA 
PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, JUÍZA DE DIREITO. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Pautas 
Pauta de Julgamento - Sessão do Júri 
O (A) Juiz (a) de Direito da Comarca de Goiatins –Tocantins, RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, na forma da lei, etc...FAZ 
SABER a todos que este virem ou dele tomarem conhecimento, que a sessão de júri designada para o dia  29.09.2021, às 09h, 
 foi redesignada para o dia 21/10/2021 às 09h, no Auditório do Fórum Juiz Manoel Leite Barbosa, Goiatins- TO: 
Processo: 5000317-20.2013.8.27.2720 
Autor: Ministério Público. 
Réu preso: ANTONIO CLEYDIVALDO BARROS DE SOUSA 
Advogada: FAELMA TELES AGUIAR   TO006240     
Data do Julgamento: 21/10/2021, às 09h. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Goiatins - TO, aos 22 de setembro de 2021. Eu, Elisânia M. de Andrade/353123, 
chefe de secretaria, digitei. 
 

Atas 
ATA DE SORTEIO DOS JURADOS 
TERMO DE SORTEIO DOS JURADOS E SUPLENTES 
INÍCIO DO SORTEIO: dia 13 de setembro de 2021 às 13h30min. 
PRESENÇAS VIDEOCONFERÊNCIA: Rodrigo da Silva Perez Araujo, Juiz de direito. Guilherme Cintra Deleuse , promotor de 
justiça. Hildebrando Carneiro de Brito, defensor público. Helvecino Neres dos Santos, advogado TO09517B, representante da 
OAB. Elisânia M. de Andrade, chefe de cartório. Valmir Coelho de Melo, servidor de secretaria. 
OCORRÊNCIAS E DECISÕES: Iniciada a sessão de sorteio geral de jurados da comarca de Goiatins/TO, em cumprimento ao 
disposto no art. 433 e seguintes do Código de Processo Penal, foi declarado pelo excelentíssimo juiz de direito Rodrigo da Silva 
Perez Araujo, que para a realização da 1ª temporada do júri do ano de 2021, fosse procedido o sorteio dos Jurados e Suplentes, 
das sessões que se realizarão nos dias 28 e 30 de setembro e 21 de outubro. 
As sessões do Tribunal do Júri serão realizadas no salão do Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Goiatins-TO. Em 
cumprimento ao art. 425 do Código de Processo Penal, foi elaborada lista geral composta por 271 (duzentos e setenta e um) 
jurados da Comarca de Goiatins – TO. Assim, foi procedido o sorteio de jurados, conforme descrito abaixo, sendo dispensadas 
as pessoas de CLEONIZALDO CORREIA LOPES, este por já ser falecido, e JOELMA MOREIRA DA COSTA, em razão de ser 
recepcionista nesta Comarca de Goiatins. 
EVA FERNANDES MORAIS, CÁSSIO FERREIRA DOS SANTOS, JUCY NEY SANTOS VASCONCELOS, FRANCISCA 
DELMAIR QUEZADO ANDRADE, MARIA APARECIDA DE SOUSA VIANA, ELISÔNIA NEVES DE CARVALHO CIRQUEIRA 
NOGUEIRA, JASSONIO CARDOSO SILVA, GLÁUCIA FERNANDES DA SILVA NOVAES, LUÍS CARLOS DA SILVA FEITOSA, 
ROZIEDA FERNANDES DA SILVA, LEONARDO BENTO DOS SANTOS ,MARIA RAIMUNDA DE SOUSA, KELLITON COSTA 
PEREIRA, MARCOS FERREIRA ROCHA, SECUNDINO PEREIRA FERNANDES, JOSÉ CARLOS CANTUARES AGUIAR, 
CARMEM LÚCIA GOMES ,LUCIVÂNIA TAVARES Q. GUIDA, ISAQUE FERREIRA LOPES, MARIENE DE AMORIM LIMA, 
RONIEL MORAIS DA SILVA, MARIA DO SOCORRO VIANA FARRAPO, VANDERLEIA BRITO SANTOS, JULIO ELOI LUZ, 
LUIZA BEZERRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO GAMA SILVA AGUIAR. 
Em seguida foram sorteados os jurados suplentes: 
LILIGEILIA RODRIGUES RIBEIRO,LEDA OLIVEIRA SOUSA, SANTANA PEREIRA LIMA, DALCY GOMES DA SILVA, CLEANE 
MACHADO FEITOSA, DILZAMAR CARVALHO LEAL SANTOS, ADELINA PEREIRA LIMA, LUCINALVA PEREIRA LIMA, 
ELIZANIA MAURÍCIO DA SILVA. 
Em razão da duplicidade (identificada após o término da reunião) no sorteio dos jurados e suplentes quanto a jurada, GLÁUCIA 
FERNANDES DA S. NOVAES, foi procedido sua remoção da lista dos suplentes, restando o total de 09 jurados suplentes. Os 
jurados sorteados serão convocados por mandado de oficial de justiça para comparecerem no dia e hora designados para as 
respectivas reuniões, sob a pena de multa, nos termos do art. 434 do CPP. 
Determinado ainda, que fossem afixadas na porta do edifício do Fórum, onde acontecerão as sessões do Tribunal do Júri a 
relação dos jurados convocados, os nomes dos acusados e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões 
de instrução e julgamento, bem como publicado no diário da justiça eletrônica, nos termos do art. 435 do CPP. Concluídos os 
sorteios, as cédulas foram recolhidas a outra urna, que fica em cartório. Em seguida, ordenou o juiz que se expedisse edital de 
convocação de Jurados, dele constando o dia em que o Tribunal se reunirá e o convite nominal aos Jurados sorteados, para 
comparecerem sob as penas da Lei. Sessão encerrada com a presença das pessoas acima conferidas, pelo que deixo de colher 
as respectivas assinaturas, tendo em vista se tratar de VIDEOCONFERÊNCIA. Redigi, Elisânia M. de Andrade, matrícula n. 
353123. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Excelentíssimo juiz de direito titular desta Comarca de Goiatins - TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processam os autos de Ação 
Penal n. 0000061-84.2021.8.27.2720, e por meio deste vem CITAR o denunciado MARCOS BARBOSA MIRANDA, ALCUNHA 
“PERIGO”, brasileiro, solteiro, filho de Iracema Barbosa Miranda, natural de Goiatins/TO, nascido em 17/07/1999, residente na 
Avenida Professor Alfredo Nasser, nº 172, Centro, Goiatins/TO, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (quinze) 
dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la, 
concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (arts. 396 e 396-A do CPP). O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E ainda por este edital INTIMAR a mesma pessoa 
para se manifestar expressamente acerca do destino dos bens apreendidos, importando o silêncio como anuência tácita a sua 
imediata destinação a critério do juízo. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 01 de 
setembro de 2021. Eu, Elisânia Maurício de Andrade/mat353123, digitei e datei. Cópia será afixada no local de costume. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Excelentíssimo Juiz de direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins - RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO–, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania Criminal, se processam aos termos da Medidas Protetivas de urgência registrada sob o nº0003151-37.2020.8.27.2720 
(e-proc), na qual figura como acusado VALDIR PEREIRA NONATO, CPF: 033.796.601-08, alcunha "carne roxa" filho de Sivirina 
Alves da Silva, residente em Barra do Ouro- TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste INTIMÁ-LO para 
tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença judicial a seguir transcrita: A- o afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência do Sr. VALDIR PEREIRA NONATO com a ofendida;B- proibição para que o Sr. VALDIR PEREIRA NONATO entre 
em contato com a ofendida, seus familiares  e testemunhas por qualquer meio de comunicação;C- proibição para que o Sr. 
VALDIR PEREIRA NONATO se aproxime da ofendida e de seus familiares, bem como das testemunhas, devendo este manter 
uma distância de no mínimo 200 (duzentos) metros das referidas pessoas. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. 
CUMPRA-SE. INTIME-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Tudo cumprido, arquive-se, com baixa definitiva”. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte 
(01.09.2021). Eu, Elisânia M. de Andrade, redigi. Assinado pelo Juiz de direito acima mencionado. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Excelentíssimo Juiz de direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins - RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO–, 
na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania Criminal, se processam aos termos da Medida Protetiva de urgência registrada sob o nº 0003341-97.2020.8.27.2720  
(e-proc), na qual figura como acusado DOMINGOS GALVÃO DOS SANTOS, filho de Maria de Nazaré Galvão e Edmilson,  
nascido aos 04.08.2000, residente na Rua principal, saída de Alto Lindo, Goiatins – TO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, e, por meio deste INTIMÁ-LO para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença judicial a seguir 
transcrita: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE as Medidas Protetivas de Urgência, ao tempo que RESOLVO O 
MÉRITO DO PROCESSO, nos termos do art. 497, I, CPC/15. As apurações de possíveis delitos serão realizadas em em 
procedimento próprio e apartado.Sem custas processuais e taxa judiciária e nem honorários advocatícios, por não haver 
previsão legal. Dispensada nova intimação à Requerente, bastando ser eletronicamente na pessoa de seu patrono, caso haja, ao 
Ministério Público e à defesa. Decorrido o prazo para recurso de apelação cível, certifique-se e arquivem-se. Tudo cumprido, 
arquive-se, com baixa definitiva”. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, ao primeiro dia  do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (01.09.2021). Eu, Elisânia M. de Andrade, redigi. Assinado pelo Juiz de direito 
acima mencionado. 
 

GURUPI 
Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0008312-85.2021.8.27.2722 
Chave do Processo nº 736308064821 
Denunciado: LAYSON RODRIGUES CAMPOS 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado LAYSON RODRIGUES CAMPOS, CPF: 043.358.901-92, 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5047 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021 11 

 

 
 

Nome da Mãe: Genilsa Guimarães Campos, Sexo: Masculino, Nacionalidade: Brasileira, Idade: 24 anos, Data de 
Nascimento: 16/02/1995, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, IV do 
Código Penal na forma tentada, seguindo o rito processual sumário, conforme disposto no artigo 394, § 1°, inc. II do Código de 
Processo Penal, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de 
advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e 
arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos 
termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, 
Escrivã em Substituição, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00405221320178272729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: RIAMARIO REIS PEREIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, do Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) RIAMÁRIO REIS PEREIRA, brasileiro, casado, pintor, nascido aos 29/12/1971, em Porangatu/GO, filho de 
José Reis Souza e Iraci Coelho Pereira, portador RG nº. 3261517 SSP/GO, inscrito no CPF nº. 597.254.601-97, atualmente em 
local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO 
PENAL n.º 0040522-13.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] II – FUNDAMENTAÇÃO: Das preliminares: Não 
há preliminares a serem analisadas. Breve síntese da denúncia: Estupro de vulnerável: Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. Concurso material: 
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se 
cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão 
e de detenção, executa-se primeiro aquela. Da materialidade: O conjunto probatório carreado aos autos, especialmente o laudo 
pericial psicológico nº 12.0719.10.17 (evento 1, anexo INQ5, pgs. 2/3) realizado com a vítima JORDANA LUIZA, Laudo 
Psicológico (evento 1, anexo INQ6, pgs. 3/4) realizado com a vítima JULIA DE ARAUJO (evento 1, anexo INQ6, pgs.1/2), Laudo 
Psicológico (evento 1, anexo INQ7, pgs. 2/3) realizado com a vítima KETHALY LOUANE e Laudo Psicológico (evento 1, anexo 
INQ8, pgs. 1/2) realizado com a vítima GEOVANNA NUNES, do inquérito policial em anexo, bem como os demais relatos 
precisos fornecidos pelas vítimas e por seus genitores permitem concluir pela comprovação, de forma contundente, da 
materialidade do delito em comento. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui alicerçado entendimento de que a palavra da 
vítima nesse tipo de crime possui especial relevância frente ao caráter furtivo e clandestino inerente à prática das violências 
sexuais em geral, conforme assevera em julgado que tomo a liberdade de citar: [...] Da autoria: As provas dos autos, 
corroboradas pelos testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento, também apontam o denunciado como autor 
inconteste da prática criminosa, restando comprovada, pois, a autoria delitiva nos autos. Das teses da defesa: A Defesa pugna 
pela absolvição do réu por falta de provas. Não merece prosperar a tese levantada pela defesa, visto que as provas produzidas 
são suficientes e comprova a materialidade e autoria dos delitos. Os autos contemplam elementos bastantes, corroborado pelo 
depoimento das vítimas, assim como declarações das testemunhas em audiência. [...] Lado outro, as declarações das 
testemunhas ratificaram o relato das ofendidas, encontram uníssonos e consistentes a evidenciar a autoria por parte do acusado. 
Ademais, observa-se que, os crimes de estupro dificilmente deixam vestígios, uma vez que a violência, nessas situações, não se 
dá apenas por meio de conjunção carnal, mas também por atos libidinosos, como ocorreu no presente caso, sendo mais 
incomum restarem vestígios nas vítimas. Assim, sendo, não há fundamentos válidos, tampouco consistentes aptos a 
desconstituírem os elementos probatórios acostados, de maneira que à absolvição do acusado não merece prosperar. Do 
reconhecimento da continuidade delitiva: Por fim, há que se reconhecer que as condutas do réu quantos às vítimas GEOVANNA 
NUNES HASSE, JORDANA LUIZA DOMINGUES LOURENÇO e JÚLIA DE ARAÚJO CALDEIRA se enquadram na previsão 
legal de crime continuado (art. 71, caput, do CP) que se caracteriza quando o agente, mediante duas ou mais condutas, pratica 
delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, que indicam 
ser cada um deles continuação do anterior, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 
aumentando, em qualquer caso, de um sexto a dois terço. [...] Da indenização mínima (artigo 387, IV CPP): O demandado deve 
ressarcir os danos morais causados, na forma do art. 186 do Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a 
qual se configurou no caso em tela, cuja lesão imaterial consiste na dor e sofrimento da postulante, que teve violada sua 
liberdade sexual em tenra idade, o que por si só traduz a amargura e a desesperança pela qual passou, ocasionando lesão física 
e psíquica. Ressalte-se ainda que a proporção do delito praticado impõe severa reprimenda, tanto social na órbita penal quanto 
civil no que diz respeito a reparação a ser arbitrada, isso aliado ao fato de que se trata aqui de dano moral puro que prescinde de 
qualquer prova a respeito (in res ipsa), pois a dor e o sofrimento nesses casos são presumidos, sendo assim a indenização 
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legítima e medida de justiça que se impõe. No tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais há que se levar 
em conta o trinômio da proporcionalidade, da capacidade econômica do ofensor, da reprovabilidade da conduta ilícita praticada, 
bem como observar que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento 
ilícito. Dessa forma, entendo que nesta esfera penal deve ser arbitrado o valor mínimo de indenização por dano moral de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, sem prejuízo de posterior alteração em ação própria no juízo cível. III – 
DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o denunciado RIAMÁRIO 
REIS PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, na forma do art. 71, todos 
do CPB. É previsto para o crime do artigo 217-A do Código Penal a seguinte pena: reclusão, de reclusão, de 8 (oito) a 15 
(quinze) anos. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada. DA DOSIMETRIA DA PENA: Em atenção ao critério estabelecido 
pelo art. 68 do Código Penal, defendido por Nelson Hungria, e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI 
da Carta Magna, passo a dosar a pena. Da fixação da pena-base: Considerando o critério acima mencionado procedo à análise 
das circunstancias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade. 
Quanto aos antecedentes, ressalto a primariedade do réu e que este não possui maus antecedentes, conforme se observa da 
certidão inserida nos autos (evento 8). Não há elementos nos autos que possibilitem valorar a conduta social e a personalidade 
do agente. Os motivos do crime não merecem valoração negativa. As circunstâncias do crime se mostram dentro da normalidade 
para a espécie. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da normalidade para a espécie. Considerando a 
inexistência da valoração negativa provinda das circunstâncias do crime nas circunstâncias judiciais, estabeleço a PENA-BASE 
em 08 (oito) anos de reclusão para cada um dos crimes de estupro. Das agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias 
agravantes nem atenuantes. Das causas de diminuição e de aumento de pena: Não há causas de aumento ou diminuição. Da 
pena definitiva, do crime continuado e concurso material de crimes: Considerando que fora reconhecida a continuidade delitiva 
dos crimes contra as vítimas GEOVANNA NUNES HASSE, JORDANA LUIZA DOMINGUES LOURENÇO e JÚLIA DE ARAÚJO 
CALDEIRA e que a pena aplicada aos crimes foi idêntica, aplico a causa de aumento pena de um dos crimes na proporção de 
1/6, passando à dosá-la em 9 (nove) anos e 4 (meses) de reclusão. Noutro lado, por ter ainda o agente cometido o crime contra 
a KETHALY LOUANE RODRIGUES DA SILVA, no qual fora aplicada a pena de 8 (oito) anos, somam-se as penas, tornando a 
PENA DEFINITIVA em 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses  de reclusão. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. Do regime inicial de cumprimento 
da pena: Considerando a condenação do acusado e a pena que lhe foi fixada, a pena deverá ser cumprida em regime 
inicialmente FECHADO, na forma do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. Da substituição da pena: Deixo de substituir a pena 
privativa de liberdade aplicada ao condenado, conforme previsto no artigo 44 do Código Penal, pois a pena aplicada ao acusado 
é superior a quatro anos. Da suspensão condicional da pena: Quanto à suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP, 
inviável sua aplicação visto que o réu foi sentenciado à pena superior a 02 (dois) anos. DA POSSIBILIDADE DE RECURSO EM 
LIBERDADE: Por ter o réu respondido ao processo em liberdade e por não advirem motivos que ensejem sua custódia cautelar 
pelo Estado, poderá recorrer da presente Sentença em liberdade. DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO: O valor mínimo da 
indenização, nos termos do artigo 387, IV do CPP, conforme exposto acima, fica arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 
cada vítima, a qual deve ser executada nos termos do artigo 63 e seguintes do CPP. Deixo de condenar o acusado ao 
pagamento das custas processuais em razão da concessão do benefício da assistência judiciária. Expeça-se guia de execução 
provisória da pena, se o caso. Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente sentença [...]". MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA - Juiz de Direito." Palmas, aos 21/09/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0047363-19.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 692228982520 
Deprecante: 2ª Vara Cível da Comarca do Niterói - RJ. 
Ação: Indenização por Dano Material 
Nº de origem: 0008944-44.2014.8.19.0212 
Requerente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 
Advogado: Janderson Campos Oliveira - OAB/RJ. 122.054 
Requerido: Espólio de Paulo Cezar Teixeira Guimarães 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 11 e 16 da Carta 
Precatória acima indicada, sob pena de baixa.   
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00160351320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado THOMAZ MELO CRUZ, CNPJ/CPF nº 00831441887, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00048749820198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LEONEL BRIZOLA SEIXAS, CNPJ/CPF nº 25447289149, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00294603920188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DANIELA MACHADO LUCAS GORDO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF 
nº 19893249000100, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50381738820138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
65220315749, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50337640620128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: TOMAZ SANTANA NETO, CNPJ/CPF nº 81759886149, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50025068020098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ARNALDO NORIO INUMARU, CNPJ/CPF nº 10044418191, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
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Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50333839520128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LINDALVA MESQITA LEAO, CNPJ/CPF nº 45235040163, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50019954820108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CARLINDO DA SILVA DE ABREU, CNPJ/CPF nº 46764712204, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00384277320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 33677867134, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00374550620188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ELOI ANTONIO DEPOLO, CNPJ/CPF nº 68823622972, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00419771320178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: GENESIO RODRIGUES DE FREITAS, CNPJ/CPF nº 
08562822191, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
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Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00431480520178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: WAGNER FERREIRA DA CUNHA, CNPJ/CPF nº 
14171642000168, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00440419320178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: CARLOS ALBERTO MESQUITA, CNPJ/CPF nº 
13660187100, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50023379320098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: JOÃO EUDES LIMA DE BRITO, CNPJ/CPF nº 
83671951168, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00032354520198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: EDSON ARAUJO BONFIM, CNPJ/CPF nº 03066174395, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00360053320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: DJALMA JOSE DOMINGOS DE AMORIM., CNPJ/CPF nº 
01901330000110, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
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Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
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 00367187120168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ROMILDA MARIETA DE J. R. CARNEIRO - ME - 
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES, CNPJ/CPF n° 16779293000197, bem como o sócio coobrigado: 
ROMILDA MARIETA DE JESUS RIBEIRO CARNEIRO, CNPJ/CPF nº 85470252191, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 
05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO 
que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias 
para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 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 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDUARDO MARTINS MOREIRA, CPF/CNPJ: 02108302123, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00273077220148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-230/2014, inscritas em: 
30/01/2014, referentes ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 32.351,75(trinta e dois 
mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta 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 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, 22 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: TECNOACO INDUSTRIA METALURGICA EIRELI, CPF/CNPJ: 
02083567000102, bem como socio coobrigado: NESTOR PEREIRA DE FREITAS, CPF/CNPJ: 31110053134, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00260097420168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1563/2016, inscritas em: 
19/05/2016, referentes ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 15.791,17(quinze mil 
setecentos e noventa e um reais e dezessete 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, 22 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 socio coobrigado DOROTEA CARVALHO DE SA, CPF/CNPJ: 16882113149, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00393544420158272729, 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). 20150013468, inscritas em: 
05/02/2014, referentes ao TLF; 20150013469, inscritas em: 25/03/2015, referentes ao TLF; 20150013470, inscritas em: 
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05/02/2014, referentes ao TLS; 20150013471, inscritas em: 25/03/2015, referentes ao TLS; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.771,90 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00330441720188272729 
Denunciado: ELISEU DELIS PEREIRA MARTINS 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00330441720188272729, tendo como 
Denunciado ELISEU DELIS PEREIRA MARTINS, (004.463.401-38) brasileiro, união estável, nascido aos 02/07/1993, filho de 
Emival Pereira da Silva e Joana Maria Martins Filha. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, 
fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – 
DISPOSITIVO.Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo 
qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar 
existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente 
a figura de defensor dativo, sem honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a 
renúncia ao prazo recursal e intimação pessoal da(s) ofendida(s) e/ou representante legal nesta audiência, com publicação da 
sentença, aguarde-se o prazo e concretizado 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. Sentença 
publicada em audiência, saindo os presentes intimados, notadamente a(s) ofendida(s) e/ou representante legal. Intime-se agora 
tão somente o denunciado, uma vez que não participou da audiência justificadamente. Registre-se em pasta própria para tal 
finalidade. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 02 de 
junho de 2021. Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 16/09/2021. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00377348920188272729 
Denunciado: FLÁVIO MOURA LINHARES 
O MM. Juiz de Direito titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, faz saber a todos que tramita neste Juízo o auto de Ação Penal nº, 00377348920188272729, tendo como 
Denunciado FLÁVIO MOURA LINHARES (001.436.321-67), brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, natural de Porto Nacional-
TO, 37 anos, nascido em 04/06/1980, filho de Lourival Moura Silva e Maria Doralice Linhares Moura. E como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua 
parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva 
estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que 
lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem 
custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM 
AO PRAZO RECURSAL. Intimem-se o denunciado e a(s) ofendida(s) ou representante(s) legal(is) no que for aplicável e havido o 
trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal hipótese autorizado o levantamento do eventual valor 
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Publicada em 
audiência, saindo acusação e defesa intimadas. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Providencie-se o necessário no 
que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 10 de junho de 2021. Dr. ALLAN MARTINS 
FERREIRA – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário 
da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 16/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. 
ALLAN MARTINS FERREIRA – Juiz de Direito. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00066231920208272729 
DENUNCIADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ALENCAR 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ALENCAR, brasileiro, união estável, natural de Paraíso/TO, nascido aos 
16/11/1997, filho de Gonçalo Rocha de Alencar e de Virgínia Célia Santos Silva, portador do RG nº 1008096 SSP/TO, inscrito no 
CPF nº 702.735.231-12, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a 
condenação nas penas do  artigo 129, parágrafo 9º, por duas vezes, em continuidade delitiva, em concurso material ao art. 147, 
caput, c/c artigo 61, inciso II, letra “f”, na modalidade do artigo 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal 
n.º 00066231920208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo 
presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta 
no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 
Palmas - TO, aos 15/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei. ALLAN 
MARTINS FERREIRA – Juiz de Direito 
 

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 00095627420178272729 
Denunciado: ALEX PEREIRA 
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 00095627420178272729 , tendo como 
Réu: ALEX PEREIRA, brasileiro, divorciado, técnico em refrigeração, natural de Bela Vista Paraíso-PR, nascido aos 29/09/1979, 
portador do RG n° 32927201-9 SSP/SP, inscrito no CPF n° 276.817.088-71, 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, 09 de junho de 2020,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 15/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei.Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA– 
Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00166628020178272729 
Denunciado: WILTON NASCIMENTO BRITO 
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 00166628020178272729 , tendo como 
Réu: WILTON NASCIMENTO BRITO, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Ananás-TO, nascido aos 21/07/1984, 
portador do RG n° 472654 SSP/TO, inscrito no CPF n° 014.923.781-27, 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 
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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 2020,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 20/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei.Dr. 
ALLAN MARTINS FERREIRA – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00162419020178272729 
Denunciado: DIVINO ETERNO DE ALMEIDA 
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 00162419020178272729 , tendo como 
Réu: DIVINO ETERNO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Goiânia/GO, nascido aos 09/12/1978, portador do RG 
n° 449137 SSP/TO, inscrito no CPF n° 872.560.701-44, 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 2020, 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 20/09/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei. Dr. ALLAN MARTINS 
FERREIRA – Juiz de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00027100520208272737 - Estupro de vulnerável - Justiça Pública desta 
Comarca – como Autora, move contra MARIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, natural de Miracema do 
Tocantins/TO, nascido em 31/05/1977, filho de Antônio Fernandes da Silva e de Antônia Ribeiro da Silva, CPF.: 957.174.391-72, 
RG.: 389.605 SSP/TO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova 
redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública 
local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e 
passado em Porto Nacional/TO, 21/09/2021. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. 
Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 

Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...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): GUIOMAR SCHMITT FLORES - 
CPF/CNPJ Nº 47409363053, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.426,61 (um mil 
quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  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. 
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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 DAVI LOPES DE ARAÚJO LIMA, CNPJ/CPF nº 
88076890144, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 5003931-79.2013.8.27.2737 - Chave: 698322062513, 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$ 388,12 (trezentos e oitenta e oito reais e doze 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 MARINA ALVES PEREIRA, CNPJ/CPF nº 
03157874144, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0004533-82.2018.8.27.2737 - Chave: 589073249618, 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$ 361,22 (trezentos e sessenta e um reais e vinte e dois 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...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): ELIO PEREIRA NEVES - 
CPF/CNPJ Nº 78749840134, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 983,07 
(novecentos e oitenta e três reais e sete centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 
autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  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 
0001606-17.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GILSON FERREIRA 
GUIMARÃES, CNPJ/CPF nº 00103879196, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar 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 _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
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0008723-88.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de AMILTON RODRIGUES 
RIBEIRO, CNPJ/CPF nº 00459827162, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 35 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Eis o relato do essencial. DECIDO. A teor do 
que dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, obtendo o credor a satisfação da obrigação, extingue-se a 
execução; tendo em vista a constrição dos ativos financeiros e a anuência expressa da parte executada para quitação do débito, 
objeto desta ação, forçoso concluir pela extinção da presente ação. ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação 
mediante o bloqueio de valores, 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/transferência do valor 
de R$ 248,22 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme mencionado na petição 33. Concernente 
ao saldo remanescente determino que seja efetivada a baixa da penhora via sistema SISBAJUD. Caso os valores já 
tenham sido transferidos para conta judicial, expeça-se o alvará em favor do executado titular das contas bloqueadas. Ante o 
princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das 
custas processuais, inclusive finais, honorários advocatícios pagos na via administrativa. Havendo renúncia ao prazo recursal, 
ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com 
relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e 
cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo 
sistema. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2242/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 21 de setembro de 2021 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o disposto pela Instrução Normativa Nº 2, de 13 de janeiro de 2020 TJTO; 
CONSIDERANDO  o disposto no SEI 21.0.000022196-9 e 21.0.000023539-0. 
RESOLVE: 
Art. 1° Instituir a Comissão de Inventário e Avaliação dos Materiais de Almoxarifado desta Comarca para o ano de 2021. 
Art. 2º A Comissão será composta pelos servidores: 
I - RENATO SOUSA MARTINS, matrícula 354116, Secretário do Juízo, Presidente da Comissão; 
II - CLODOMIR BARBOSA CHAVES, matrícula 111577, Escrivão Judicial, Membro da Comissão; 
III - JULIANO FERREIRA DOS SANTOS, matrícula 353279, Servidor Cedido, Membro da Comissão. 
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0018143-31.2019.8.27.2722/TO 
AUTOR: SERTAVEL COMÉRCIO DE MOTOS E ACESSÓRIOS LTDA 
RÉU: MIRIAN ALVES DA SILVA 
  

DESPACHO/DECISÃO 
  
Considerando que o CPC em seu art. 513, § 2º, IV, determina que o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital 
quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel no feito executivo – como é o caso dos autos – DETERMINO a intimação 
editalícia da executada. Prazo: 20 (vinte) dias. 
Expedido o edital, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar sua publicação, sob pena de 
arquivamento/extinção.  
Decorrido o prazo da citação editalícia sem notícia do pagamento, DEFIRO desde já a penhora de valores via SISBAJUD e, em 
caso de insucesso, bloqueio de transferência via RENAJUD, vez que atendem à gradação legal. 
Intimem-se. 
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Documento eletrônico assinado por NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
3612716v2 e do código CRC c0cb1860. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): NILSON AFONSO DA SILVA 
Data e Hora: 15/9/2021, às 15:12:48 
 

PALMAS 
3ª Vara Cível 

  
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Secretaria Unificada das Varas 

Cíveis da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63) 3218-4569 - http://www.tjto.jus.br/ - 
Email: seci@tjto.jus.br 

  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0039906-72.2016.8.27.2729/TO 
AUTOR: DIEGO MARINHO MEDEIROS DE MOURA 
AUTOR: BARBARA GISELLE DE ASSIS NEVES 
RÉU: SILVANA FONSECA SILVA SANTOS 
  

EDITAL Nº 3127220 
  
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas- TO,      /       /2020.       Porteira 
dos auditórios. 
  
  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
  
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 a Requerida 
SILVANA FONSECA SILVA SANTOS 71959459104 para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0039906-72.2016.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível VALOR DA CAUSA: 8.000,00 
REQUERENTE: BARBARA GISELLE DE ASSIS NEVES REQUERIDO: SILVANA FONSECA SILVA SANTOS 
FINALIDADE: CITAR a requerida SILVANA FONSECA SILVA SANTOS (CPF: 71959459104) 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. 
DECISÃO: "1. Com o advento do novo Código de Processo Civil, para fim de citação por edital, o réu será considerado em local 
ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 
seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3º, CPC). 1.1. No 
presente caso, a tentativa de citação no endereço constante dos autos foi infrutífera. Além disso, foram efetuadas consultas aos 
bancos de dados disponíveis ao Judiciário (SIEL-TRE, Renajud, Sisbajud e Infojud), conforme eventos 141 e 142. Sendo que a 
tentativa de citação no(s) endereço(s) encontrado(s) também foi inexitosa (eventos 153,154). 2. Sendo assim, restou cumprida a 
exigência do art. 256, § 3º, do CPC, de modo que considero a parte requerida em local ignorado e, por conseguinte, defiro a 
citação por edital postulada, com prazo de 30 dias, devendo dele constar a advertência de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, III e IV, CPC). 2.1. Publique-se o edital, certificando-se nos autos (art. 257, II, CPC). 3. 
Transcorrendo o prazo do edital, sem a apresentação de resposta, desde já, declaro sua revelia da parte ré, nos termos do art. 
344, do CPC e, conforme determina o art. 72 (segunda figura), do mesmo Diploma Legal, nomeio-lhe como curador especial o(a) 
Defensor(a) Público(a) responsável pelo contraditório nesta Vara, que deverá ser intimado(a) da nomeação, bem como para 
requerer o que entender de direito em 15 dias. 5. Intime-se a parte autora. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, 
Juíza 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. 
Documento eletrônico assinado por EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, 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 
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autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3127220v3 e do código CRC 907bbf03. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO 
Data e Hora: 7/7/2021, às 17:59:39 
 

PALMAS 
6ª Vara Cível 

  
MONITÓRIA Nº 0037530-79.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: PETRONIO CAVALCANTI DE CARVALHO HARDMAN TAVARES DE MELO 
RÉU: GREAT BEEF ALIMENTOS LTDA 

EDITAL Nº 3404754 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/____/2021. 
__________________Porteira dos auditórios. 
  

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida PETRONIO CAVALCANTI DE CARVALHO HARDMAN TAVARES DE MELO e GREAT BEEF 
ALIMENTOS LTDA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0037530-79.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Monitória 
VALOR DA CAUSA: 927.167,40 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 
REQUERIDO: PETRONIO CAVALCANTI DE CARVALHO HARDMAN TAVARES DE MELO e GREAT BEEF ALIMENTOS LTDA 
FINALIDADE: CITAR a requerida PETRONIO CAVALCANTI DE CARVALHO HARDMAN TAVARES DE MELO e GREAT BEEF 
ALIMENTOS 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 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 das partes requeridas nos endereços indicados pelo autor e também 
nos encontrados nas buscas realizadas nos sistemas Infojud e Renajud, restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido formulado no 
evento 67, 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 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, a 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.  
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, 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 3404754v3 e do código CRC 5a0133a3. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 17/8/2021, às 15:41:50 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 468, de 22 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 21.0.000023543-9, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Luciano Lima de Oliveira, Técnico Judiciário, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 469, de 22 de setembro 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 21.0.000023543-9, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Júlio César Pereira de Oliveira, Técnico Judiciário, para o 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 2239, de 21 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO a deliberação constante na Ata de reunião nº 493 de 17 de setembro de 2021; 
CONSIDERANDO o processo SEI nº 20.0.000022447-3, 
  
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 1730/2021, de 15 de julho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2º................................................................................................................................ 
VII - Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr RONICLAY ALVES DE MORAIS, membro indicado pela CGJUS. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2249, de 21 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 no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000023185-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Aurécio Barbosa Feitosa, Auxiliar Judiciário, para exercer a função comissionada de Assistente de 
Correição Extrajudicial - FC-4, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2251, de 22 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000017264-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º O inciso X do art. 3º da Portaria n. 1990/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 19 de agosto de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
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"X -Prefeito de Pedro Afonso/TO, Joaquim Martins Pinheiro Filho, Associação Tocantinense de Municípios;" (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2256, de 22 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, até 01/11/2021, os efeitos da Portaria nº 1673/2021, de 08 de julho de 2021, que constituiu Grupo de 
Trabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com finalidade de levantar as atribuições, processo de trabalho 
e impacto da função do distribuidor e apresentar proposição a Presidência, em decorrência da modificação legislativa proposta 
no Projeto de Lei que altera o art. 80 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2257, de 22 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, até 01/11/2021, os efeitos da Portaria nº. 1396, de 07 de junho de 2021, que constituiu Grupo de Trabalho, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para finalidade de realizar estudo e elaborar Termo de Cooperação Técnica 
a fim de estabelecer e organizar a implementação do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI junto aos Juizados da Infância e 
Juventude, bem como fornecer Atendimento Inicial Integrado aos adolescentes em conflito com a Lei, conforme Recomendação 
nº. 87 de 20 de janeiro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1231/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Eduardo Barbosa Fernandes, matrícula nº 129941, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 01 a 30/10/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1232/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Flavia Afini Bovo, matrícula nº 130278, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1233/2021, de 22 de setembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Baldur Rocha Giovannini, matrícula nº 352253, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1234/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Frederico Paiva Bandeira de Souza, matrícula nº 352447, relativas ao 

exercício de 2021, marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1235/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jean Fernandes Barbosa de Castro, matrícula nº 352377, relativas ao 

exercício de 2021, marcadas para o período de 15/11 a 14/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1236/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jorge Amancio de Oliveira, matrícula nº 352456, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1237/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, matrícula nº 352443, relativas ao exercício 

de 2021, marcadas para o período de 08/11 a 07/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Presidente 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1238/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Cibele Maria Bellezia, matrícula nº 174936, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1239/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Luiz Astolfo de Deus Amorim, matrícula nº 128846, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1240/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Silas Bonifacio Pereira, matrícula nº 128748, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 17/11 a 16/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1241/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jose Carlos Tajra Reis Junior, matrícula nº 290935, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1242/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias do magistrado Rubem Ribeiro de Carvalho, matrícula nº 127457, relativas ao exercício de 
2021, marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1243/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

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

2021, marcadas para o período de 15/11 a 14/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1244/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jose Roberto Ferreira Ribeiro, matrícula nº 352459, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1245/2021, de 22 de setembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Luiz Zilmar dos Santos Pires, matrícula nº 21970, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 01 a 30/11/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

Termos de homologação 
 
Termo de Homologação Nº 69, de 21 de setembro de 2021 
Trata-se de procedimento licitatório, com vistas ao registro de preços para aquisição futura de suprimentos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – TIC e Telefonia para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 8.538/2015 e 10.024/2019, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, o contido nas Manifestações da 
DTINF/DMSU (eventos 3884517 e 3907435), na Decisão e no Despacho da COLIC (eventos 3900824 e 3911489), assim 
como no Parecer da ASJUADMDG (evento 3916159), acolho as sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral 
(evento 3917845), ao tempo em que: 
1. ADJUDICO o Item 6 à empresa SCORPION INFORMÁTICA EIRELI, pelo valor total de R$ 1.064,50 (um mil sessenta e quatro 
reais e cinquenta centavos); e  
2. HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 46/2021 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes 
adjudicações pelo Senhor Pregoeiro: 1) AMPLA COMERCIAL EIRELI, em relação aos Itens 13 e 15, pelo valor total de R$ 
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18.130,00 (dezoito mil cento e trinta reais); 2) VIA COMPUTER COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI, em relação aos Itens 
1, 2 e 3, pelo valor total de R$ 64.460,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais); 3) RENOVACCIO - COMERCIO 
DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI, em relação ao Item 21, pelo valor total de R$ 71.600,00 (setenta e um mil e seiscentos 
reais); 4) SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, em relação ao Item 4, pelo valor total de R$ 1.881,00 (um mil oitocentos 
e oitenta e um reais); 5) J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI, em relação ao Item 19, pelo valor 
total de R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais); 6) J C TECNOLOGIAS E INFORMATICA EIRELI, em relação ao Item 
17, pelo valor total de R$ 33.760,00 (trinta e três mil setecentos e sessenta reais); 7) DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, em 
relação ao Item 5, pelo valor total de R$ 2.922,00 (dois mil novecentos e vinte e dois reais); 8) HYPER TECHNOLOGIES 
COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E EIRELI EPP, em relação aos Itens 16, 18 e 20, pelo valor total de R$ 3.675,00 
(três mil seiscentos e setenta e cinco reais); 9) DISTRIBUIDORA W F EIRELI, em relação ao Item 7, pelo valor total de 
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); e 10) REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, em 
relação ao Item 22, pelo valor total de R$ 461.850,00 (quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e cinquenta reais); consoante 
Ata da Sessão (evento 3865684), Resultado por Fornecedor (evento 3865692), Termo de Adjudicação (evento 3865800) e Ata 
Complementar nº 1 (evento 3911106), para que surtam os efeitos jurídicos e legais. 
Saliento que o valor total adjudicado importa em R$ 691.742,50 (seiscentos e noventa e um mil setecentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos). 
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à: 
i) ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem como publicação do presente Termo de Homologação; 
ii) COLIC para as providências pertinentes no sistema Comprasnet; e 
iii) DCC para a formalização das Atas de Registro de Preços respectivas. 
Concomitante, à DTINF para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 
  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 2247/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 21 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 21.0.000022541-7 ; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7 - PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º Designar os servidores Joana D'arc Batista Silva, matrícula nº 263644, Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula 
nº 352416 e Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163.; para, sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão de Avaliação 
dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2237/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 21 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 245/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000022609-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e empresa Doraci Souza da Silva, que tem por objeto a contratação de empresa para ministrar o 
curso Atualização em Processo Civil, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, modalidade Ead. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 245/2021 e a 
servidora Mária Abalém da Silva, matrícula nº 26955, como sua substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2082/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 228/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001911-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa ORG Segurança Eletrônica - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuado de monitoramento remoto eletrônico ininterrupto do sistema de alarme, incluída a respectiva 
manutenção das centrais de alarme e demais equipamentos instalados, bem como o fornecimento e instalação de equipamentos 
e prestação dos serviços de monitoramento eletrônico do sistema de alarme em forma de comodato, com o objetivo de atender 
as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor João Márcio Costa Miranda, matrícula 360370, como gestor do contrato nº 228/2021, para, nos 
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, 
acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
Portaria Nº 2097/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 31 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 230/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000001911-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa LM Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos - Ltda, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de monitoramento remoto eletrônico ininterrupto do 
sistema de alarme, incluída a respectiva manutenção das centrais de alarme e demais equipamentos instalados, bem como o 
fornecimento e instalação de equipamentos e prestação dos serviços de monitoramento eletrônico do sistema de alarme em 
forma de comodato, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor João Márcio Costa Miranda, matrícula 360370, como gestor do contrato nº 230/2021, para, nos 
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, 
acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 21.0.000021835-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE02562 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Intelligent Business Consulting Ltda 
CNPJ: 05.814.289/0001-04 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para realização do curso "Compras Públicas Compartilhadas 
Sustentáveis: um novo conceito aos servidores do Poder Judiciário", para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, que será 
realizado no período de 29 de setembro a 15 de outubro de 2021, na modalidade EaD, com carga horária de 30 (trinta) 
horas/aulas. 
VALOR TOTAL: R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 21 de setembro de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de termos aditivos 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 26/2019 
PROCESSO 19.0.000037228-8 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o 
Município de Paraíso do Tocantins 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 26/2019, por 
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 05/12/2021 a 04/12/2024, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 05/2019 
PROCESSO 19.0.000025400-5 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o 
Município de Itaguatins 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 05/2019, por 
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 26/09/2021 a 25/09/2024, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 11/2019 
PROCESSO 19.0.000025678-4 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o 
Município de Axixá do Tocantins 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 11/2019, por 
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 25/09/2021 a 24/09/2024, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 254/2017 
PROCESSO 17.0.000036841-5 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Gardênia Maria Costa Nolêto da Fonseca 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social GARDÊNIA MARIA COSTA 
NOLÊTO DA FONSECA da prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do 
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Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca 
de Cristalândia e cidade de Cristalândia, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 254/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 195/2021 
PROCESSO 21.0.000014483-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Larieny Smikadi Lopes de Brito Xerente 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoa física, para prestação de serviços como intérprete 
especializada, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na etnia Akwê-Xerente. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 277/2020 
PROCESSO 20.0.000020214-3 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Alana Barbosa Rodrigues 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social ALANA BARBOSA RODRIGUES da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e cidade de Porto 
Nacional, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 277/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 470/2016 
PROCESSO 16.0.000032157-9 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Ana Flávia Rodrigues Maia Silva 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a psicóloga ANA FLÁVIA RODRIGUES MAIA SILVA da 
prestação de serviços na especialidade de psicologia destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Cristalândia e cidade de 
Cristalândia, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 470/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 39/2017 
PROCESSO 17.0.000002147-4 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Rosângela França Gomes 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social ROSÂNGELA FRANÇA GOMES da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e cidade de Porto 
Nacional, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 39/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 21/2019 
PROCESSO Nº: 19.0.000031569-1 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Dianópolis. 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão, por desinteresse do Município de Dianópolis do Tocantins, do Termo de 
Cooperação Técnica nº. 21/2019, que tem por objeto estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e 
administrativo entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de 
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medidas conjuntas votadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no 
processo de regularização fundiária urbana de Dianópolis do Tocantins, de modo a proporcionar maior eficiência a esta atividade. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1226/2021, de 22 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 EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE VANETTE, matrícula nº 267926, relativas ao 
período aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 21/09 a 20/10/2021, a partir de 21/09/2021 até 20/10/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01/02 a 02/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1227/2021, de 22 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 FABRICIO FERREIRA DE ANDRADE, matrícula nº 238347, relativas ao período 
aquisitivo 2015/2016, marcadas para o período de 22/09 a 21/10/2021, a partir de 22/09/2021 até 21/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 14/11 a 13/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 608/2021, de 22 de setembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora PATRICIA ROTONDARO CORSINI, 
matrícula nº 103379, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO 
NACIONAL - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 21/08/2021 a 19/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/98120; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353280 MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 21/08/2021 à 26/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1228/2021, de 22 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 NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA, matrícula nº 352658, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 22/09 a 21/10/2021, a partir de 22/09/2021 até 21/10/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 20/10 a 18/11/2022, 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 1229/2021, de 22 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor FABIO GOMES BONFIM, matrícula nº 93054, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 13 a 27/09/2021, a partir de 13/09/2021 até 27/09/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 10 a 24/01/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1230/2021, de 22 de setembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA MARCILENE RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 265654, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 20/09 a 03/10/2021, a partir de 20/09/2021 até 03/10/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 20/09 a 03/10/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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