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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0002485 90.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: MARIA JOSE LIMA DE ASSIS (SÓCIO) 
AUTOR: AUTO POSTO TRIANGULO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 
RÉU: NATÁLIA MENEGASSO LONGO 
RÉU: GUSTAVO MENEGASSO LONGO 
RÉU: GEISY APARECIDA MENEGASSO LONGO 
RÉU: IBRAIM LONGO (ESPÓLIO) 
INTIMAÇÃO dos requeridos. “SENTENÇA (...).DISPOSITIVO: Por todo o exposto, decreto a revelia e a fluência de seus 
efeitos em desfavor da parte requerida esteada no artigo 20 da Lei 9.099/90, de consequência aplico o artigo 355, II, do 
Código Instrumental Civil, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO veiculado na presente ação, a fim de condenar A 
PARTE REQUERIDA a pagar A PARTE REQUERENTE o valor de R$ 26.906,29 (vinte e nove mil novecentos e seis reais e 
vinte e nove centavos), devidamente atualizados e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sem custas ou 
honorários advocatícios, nos temos dos artigos 54 e 55 da lei n. 9.099/95. No mais determino:1. Caso haja interposição do 
recurso inominado, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 10 (quinze) dias, oferecer contrarrazões, sob pena de 
preclusão e demais consequências legais.2. Havendo preliminar(es) no recurso inominado suscitada(s) pelo recorrido(a) ou 
interposição de recurso inominado adesivo, INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-
se/apresentar contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais.3. Após resposta ou decorrido o prazo, 
REMETA-SE o processo à Turma Julgadora Recursal com as homenagens de estilo.4. Deixo de fazer juízo de admissibilidade, 
bem como análise de pedidos de assistência judiciária gratuita, preparo recursal, recurso inominado adesivo, ou outros 
incidentes, devendo este juízo ser feito pela Turma Julgadora Recursal, em aplicação analógica/subsidiária ao Código de 
Processo Civil. A mesma regra deve reger regularmente os juizados especiais, dada as semelhanças entre o recurso de 
apelação e o inominado, além de a legislação especial (Lei 9.099/95) ser completamente silente quanto ao processamento deste 
último, razão pela qual devem ser aplicadas as regras do CPC em caráter subsidiário (art. 318, par. único, CPC).5. CUMPRA-SE. 
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO  RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões  da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, processa-se a AÇÃO DE ALVARÁ de n°. 0016028-17.2021.8.27.2706, proposta por GENESMAR NILTON SILVA 
REZENDE para liberação de valores em nome do Extinto GENESMAR FERREIRA REZENDE, era portador do Registro Geral 
nº. 027.492, SSP/TO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 549.578.691-20, falecido em 23/02/2021, filho de 
Genuarce Rodrigues Rezende e Doracy Ferreira Rezende, conforme Certidão de Óbito Matricula 126995 01 55 2021 4 
00092 269 0036543 16 lavrada junto ao CRC de Araguaína-TO, sendo o presente edital para a CITAÇÃO de qualquer terceiro 
interessado, dando-lhe conhecimento dos termos da ação, bem como do prazo para contestação de 15(quinze) dias. 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. Araguaína-TO., 07 de outubro de 2021. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, Técnica Judiciária/mat 87144, digitei e 
conferi. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0008866-68.2021.8.27.2706 e 
chave 865294819121 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões  da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, processa-se a AÇÃO DE ALVARÁ de n°. 0015462-68.2021.8.27.2706, proposta por ROSIMERE BEZERRA DA 
SILVA para liberação de valores em nome do Extinto AGUINALDO BEZERRA, portador do RG nº 4519256 SSP/GO e CPF: 
498.440.671-20, nascido em 07/09/1962 em Miracema do Tocantins-TO, falecido em 26/12/2019, filho de Maria Luiza 
Bezerra, conforme Certidão de Óbito Matricula 1269530155 2019 4 00002 027 0000232 13 lavrada junto ao CRC de Rio dos 
Bois-TO, sendo o presente edital para a CITAÇÃO de qualquer terceiro interessado, dando-lhe conhecimento dos termos da 
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ação, bem como do prazo para contestação de 15(quinze) dias. 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. Araguaína-TO., 07/10/2021(ass) 
FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, Técnica Judiciária/mat 87144, digitei e 
conferi. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0015462-68.2021.8.27.2706 e 
chave 397578603921 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca 

2ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO  - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 Processo  0022820-26.2017.8.27.2706 
Chave: 248690252417 
Requerente: FRANCILENE TARGINO DA SILVA 
Requerido: DENIS FERREIRA DA SILVA 
Requerido: RAIMUNDO ALMEIDA BEZERRA 
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO MONITÓRIA nº 00228202620178272706, chave nº 248690252417, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o 
presente para CITAR  o(s) requerido(s) DENIS FERREIRA DA SILVA, brasileiro(a), inscrito(a) no CNPJ n° 14.954.081/0001-
73, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial para, no prazo de 15(quinze) dias úteis: (i) PAGAR a 
dívida no valor de R$ 25.371,97 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), bem como os 
honorários advocatícios, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, caso em que ficará isento 
do pagamento das custas e das despesas processuais; ou, (ii) RECONHECENDO o crédito da parte autora e comprovando o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe 
seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1%a.m. (um 
por cento ao mês); ou, (iii) OFERECER Embargos Monitórios. FAZ-SE ainda as seguintes ADVERTÊNCIAS: (1) se a dívida não 
for paga e os embargos monitórios não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, em título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito, no que couber, na forma de cumprimento de sentença, 
conforme Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. (2) Os embargos monitórios deverão 
ser apresentados por advogado cadastrado no sisteme e-Proc. (3) Caso não tenha condições de constrituir advogado, poderá 
procurar a Defensoria Pública Estadual. (4) De acordo com a Instrução Normativa/TJTO nº 001/2016, de 01 de março de 2016, 
não é necessário o encaminhamento de cópia da petição inicial para cumprimento do mandado/carta de citação/intimação. (5) 
Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em 
www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar 
o número do processo e a chave, indicados acima. E para que ninguém possa alegar ignorância, o Juízo acima identificado 
mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum 
local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no Diário da Justiça eletrônico (DJe) quando a parte for 
beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, aos vinte e três dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (23/09/2021). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnico Judiciário, que o digitei e 
conferi. 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3796266, 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): DELMA PEREIRA LEITE BRAGA - CPF n°: 372.191.542-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0023596-21.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.111,47 (um mil, cento e onze reais e quarenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20200042906, datada de 31/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 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 
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de outubro de 2021. Eu, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3796638, 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): JOAQUIM PINTO DA SILVA - CPF n°: 21104379104, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009363-
19.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.329,72 (cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), representada pela CDA n° 
20190037124, datada de 20/12/2019, 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;" 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 07 dias do mês de outubro de 2021. Eu, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5008586-90.2013.8.27.2706/TO 
CHAVE: 396800931813 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): PAULA SOUZA CABRAL 
Executada: J D TAVEIRA DISTRIBUIDORA 
Executada: JULIANA DIAS TAVEIRA 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários 
advocatícios. Pautado no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem 
como corroborando com o princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das 
despesas processuais finais, tendo em vista que as executadas deram causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente 
que o exequente além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas 
judiciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - 
Proceda com a baixa da indisponibilidade de bens das partes executadas; 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.. 
Araguaina-TO, 06 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5001725-30.2009.8.27.2706/TO 
CHAVE: 449148822715 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: LUIZ FONTENELE DE CASTRO 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado e, 
consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação às custas processuais e honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Saúde que: 1 - Intime o exequente da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação e tendo em vista a não 
citação da parte contrária, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 
3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Após, cumpridas a determinação acima e, certificado o trânsito em 
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julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 06 de outubro de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0029799-96.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 604714288520 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: DANIEL E ADAO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Considerando a comunicação de anulação da CDA, e sob a égide do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, 
deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública que intime a exequente acerca da presente sentença. Cumpra-se. Araguaina-TO, 06 de outubro de 
2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0027740-72.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE: 452649021219 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): PAULA SOUZA CABRAL 
Executado: CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO IMUNIZADO LTDA 
Advogado: MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - OAB MG118325 
Executado: ANTELA RODRIGUES PART. E EMPREENDIMENTOS EIRELI 
Advogado: MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - OAB MG118325 
Executado: ARL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIREL I                                                             
Advogado: MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - OAB MG118325                                         
Executado: MANP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI                                                       
Advogado: MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - OAB MG118325 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, com base nos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I do Código de Processo 
Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Condeno o Estado do Tocantins 
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base 
no art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, bem como, as custas processuais, caso haja. Ao cartório, determino as 
seguintes providências: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 -Promova-se a retirada de eventuais gravames 
existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após, cumpridas as determinações acima e, 
certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 06 de outubro de 2021. 
Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0026671-68.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 833220243820 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: FRANCISCA JURACI LIMA 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Intimo 
o exequente da presente sentença, no prazo 30 (trinta) dias. Araguaina-TO, 04 de outubro de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0026382-38.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 999929353020 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: JULLIANA KELLY SOUSA DOS SANTOS SANTANA BATISTA 
Advogado: 
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, em virtude do pagamento informado 
no evento 17. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, 
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique a exequente 
em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente sentença; 3 - Promova a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações 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. Araguaina-TO, 04 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0024695-26.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 278013702020 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: TERESINHA DE JESUS MARTINS DA SILVA 
Advogado: 
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 o pagamento 
informado no evento 8, bem como as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - 
Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada. Após, cumpridas as 
determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 04 
de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023985-06.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 791401995920 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: JOSÉ CAMILO FILHO 
Advogado: 
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, em virtude do pagamento informado 
no evento 11. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique a exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime o executado da presente decisão; 3 - Promova a retirada de eventuais gravames 
existentes sobre bens de titularidade do executado; 4 - Cumprida as determinações 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. Cumpra-se. Araguaina-TO, 04 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0022935-81.2016.8.27.2706/TO 
CHAVE: 988163911016 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: MEIRILENE PINHEIRO DA SILVA 
Advogado: JOAO JOSE DUTRA NETO OAB TO005109 
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, em virtude do pagamento informado 
no evento 106. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, 
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime o exequente da 
presente sentença; 2 - Intime a executada, na pessoa de seu patrono, da presente sentença; 3 - Promova a retirada, em caráter 
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de urgência, de gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Proceda a retirada do leiloeiro do painel 
processual; 5 - Expeça ofício à pessoa jurídica TOCANTINS LEILÕES, para que tenha conhecimento da extinção do feito; 6 - 
Cumprida as determinações 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. Cumpra-se. 
Araguaina-TO, 04 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019337-46.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  833973425121 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE 
Executado: JOAO FRANCISCO DA SILVA 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) O exequente compareceu aos autos requerendo a extinção da presente execução, uma vez que não há 
informações devidas quanto o espólio do executado. Destarte, considerando o pedido da Fazenda Pública, o que resta a este 
Juízo é extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a Fazenda 
Pública ao pagamento das despesas processuais finais. Ademais, não há aplicabilidade do artigo 26 da LEF no presente caso, 
uma vez que não houve comunicação de cancelamento da CDA. Intimo o exequente da presente sentença, no prazo de 30 
(trinta) dias. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Araguaina-TO, 04 de outubro 
de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0018273-11.2015.8.27.2706/TO 
CHAVE: 693786666415 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 8786640 
Executado: MLT - INDUSTRIA & COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 
Advogado: 
SENTENÇA: “(...) Trata-se de cumprimento de sentença proposto por FERNANDO EDUARDO MARCHESINI e MARCOS 
PAULO RODRIGUES DE CARVALHO em face do ESTADO DO TOCANTINS. Realizado o depósito da quantia devida (evento 
97), os exequentes realizaram o saque do valor através de alvará (eventos 108 e 112). É o relatório do necessário. Decido. 
Cumprido o comando da sentença referente à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, resta satisfeita a 
obrigação. Cuida-se, portanto, da hipótese do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, uma vez satisfeita a 
obrigação, impõe-se a extinção do procedimento por sentença (CPC, art. 925), que guarda similitude com o art. 487 do Código 
de Processo Civil, operando-se com resolução do mérito. Isto posto, RESOLVO O PROCEDIMENTO COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, c/c art. 924, II, todos do Novo Código de Processo Civil e declaro extinta esta fase 
procedimental. Sem custas. Após o trânsito em julgado, volvam os autos para análise do pedido de redirecionamento 
requerido pela Fazenda Pública – evento 58. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de abril de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 

Cepema 

Decisões 
Autos n.º 0026767-20.2019.8.27.2706. Trata-se de PROJETO formulado pelo Conselho da Comunidade de Araguaína - 
CONCAR, no qual fora apresentada prestação de contas. Instado, o Ministério Público manifestou-se. Decido. É cediço que as 
entidades beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas à CEPEMA até o dia 10 de julho referente 
ao primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projetos e 
atividades executadas com os recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de 
complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º do Provimento nº. 
15/2019/CGJUSTO (artigo 10, caput, do Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO). In casu, a prestação de contas fora juntada na seq. 
38. Isso posto, com base na fundamentação retro, acolho o parecer Ministerial, razão em que HOMOLOGO a prestação de 
contas realizada pelo Conselho da Comunidade de Araguaína. No mais, DETERMINO a escrivania que publique-se no Diário da 
Justiça Eletrônico no prazo de 10 (dez) dias a prestação de contas, nos termos do § 5º do artigo 10 do Provimento de nº. 
15/2019/CGJUSTO. Ciência ao Ministério Público e a entidade. Procedam-se as anotações, às baixas de estilo, ao lançamento 
das informações nos sistemas de praxe e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Araguaína, data certificada pelo 
sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi, Juíza de Direito. 
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Autos n.º 0026649-44.2019.8.27.2706. Trata-se de PROJETO oriundo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência – PROERD formulado pela Associação Academia Okynawa do 2º BPM de Cultura e Artes Marciais, no qual fora 
apresentada prestação de contas. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento. Decido. É cediço que as 
entidades beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas à CEPEMA até o dia 10 de julho referente 
ao primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projetos e 
atividades executadas com os recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de 
complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º do  Provimento nº. 
15/2019/CGJUSTO (artigo 10, caput, do Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO). In casu, a prestação de contas fora juntada na seq. 
14. Na seq. 18 consta manifestação do serviço social. Isso posto, com base na fundamentação retro, acolho o parecer 
Ministerial, razão em que HOMOLOGO a prestação de contas realizada pelo Associação Academia Okynawa do 2º BPM de 
Cultura e Artes Marciais. No mais, DETERMINO a escrivania que: a) publique-se no Diário da Justiça Eletrônico no prazo de 10 
(dez) dias a prestação de constas, nos termos do § 5º do artigo 10 do Provimento de nº. 15/2019/CGJUSTO; Ciência ao 
Ministério Público e a Associação Academia Okynawa do 2º BPM de Cultura e Artes Marciais. Procedam-se as anotações, às 
baixas de estilo, ao lançamento das informações nos sistemas de praxe e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Gisele 
Pereira de Assunção Veronezi, Juíza de Direito. 
 
Autos n.º 0023802-69.2019.8.27.2706. Trata-se de PROJETO formulado pela Associação Alética dos Policiais Civis de 
Araguaína - AAPCA, no qual fora apresentada prestação de contas. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo 
deferimento. Decido. É cediço que as entidades beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas à 
CEPEMA até o dia 10 de julho referente ao primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada 
ano, detalhando todos os projetos e atividades executadas com os recursos recebidos no período, informando o número de 
pessoas atendidas, o nível de complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do 
art. 5º, § 2º do  Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO (artigo 10, caput, do Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO). Lançadas tais 
considerações, passo a análise do pedido. In casu, a prestação de contas fora juntada na seq. 11. Na seq. 18 consta 
manifestação do serviço social. Isso posto, com base na fundamentação retro, acolho o parecer Ministerial, razão em 
que HOMOLOGO a prestação de contas realizada pelo Associação Atlética dos Policiais Civis de Araguaína. No 
mais, DETERMINO a escrivania que: a) publique-se no Diário da Justiça Eletrônico no prazo de 10 (dez) dias a prestação de 
constas, nos termos do § 5º do artigo 10 do Provimento de nº. 15/2019/CGJUSTO; Ciência ao Ministério Público e ao AAPCA. 
Procedam-se as anotações, às baixas de estilo, ao lançamento das informações nos sistemas de praxe e arquivem-se os autos. 
Cumpra-se. Intimem-se. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 
Autos n.º 0023432-27.2018.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pelo Conselho da Comunidade de 
Araguaína/TO - CONCAR, referente ao alvará judicial n°. 201201 9, no valor de R$ R$ 2.000,00 (dois mil) reais, para ofertar 
sustentabilidade aos projetos em andamento no sistema carcerário de Araguaína/TO. A entidade apresentou declaração de 
prestação de contas (evento 26), comprovando a conclusão da prestação de serviço. lnstado a se manifestar, o representante do 
Ministério Público pugnou pela homologação (evento 31), tendo em vista a prestação de contas darem-se de forma satisfatória, 
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 15/2019 da 
Corregedoria Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°. 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o 
Parecer Ministerial, HOMOLOGO-para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pela 
Conselho da Comunidade de Araguaína/TO - CONCAR, referente ao Alvará Judicial n°. 20/2019. Encaminhe a Corregedoria - 
Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-se. Cumpra-se. Araguaína/[0, 06 de 
fevereiro de 2020. Antonio Dantas de Oliveira Júnior. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º 0022838-13.2018.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pela Associação Academia Oknawa do 2° 
BPM de Cultura e Artes Marciais, referente alvará judicial n°. 07/2019, no valor de R$ 3.755,20 (três mil setecentos e cinquenta e 
cinco reais e vinte centavos) liberado em 04/04/2019 para à aquisição kits escolares e bicicletas para premiar os alunos que mais 
se destacaram no semestre durante curso PROERD. A entidade apresentou documentos (evento 16), comprovando a aquisição 
do material solicitado. lnstado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela homologação (evento 19), 
tendo em vista a prestação de contas darem-se de forma satisfatória, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ante o 
exposto, nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°. 
154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o Parecer Ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e 
jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pela Associação Academia Okinawa do 2° BPM de Cultura e Artes Maciais, 
referente ao Alvará Judicial n°. 07/2019. Encaminhe a Corregedoria - Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao 
Ministério Público. Após, arquivem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 12 de novembro de 2019. Antonio Dantas de Oliveira Junior. 
Juíz de Direito. 
 
Autos n.º 0019659-08.2017.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pelo Conselho da Comunidade de 
Araguaína/TO - CONCAR, referente aos alvarás judiciais n°. 20/2017, 24/2017. 25/2018, 27/2018, 29/2018, 31/2018, 33/2018, 
35/2018, 39/2018. 40/2018. 41/2018. 43/2018, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a realização da prestação de serviço 
técnico temporário pelo período de 01 (um) ano. A entidade apresentou documentos (evento 26), comprovando a conclusão da 
prestação de serviço. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela homologação (evento 15), 
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tendo em vista a prestação de contas darem-se de forma satisfatória, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ante o 
exposto, nos termos do art. 10, §2º do Provimento n.º 15/2012 da Corregedoria Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°.-
,154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o parecer Ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e 
jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pelo Conselho da Comunidade de Araguaína/TO - CONCAR, referente aos 
Alvarás Judiciais n°. n°. 20/2017. 24/2017, 25/2018, 27/2018, 29/2018, 31/2018, 33/2018, 35/2018, 39/2018, 40/2018,41/2018, 
43/2018. Encaminhe a Corregedoria - Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-
se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 12 de março de 2019. Antonio Dantas de Oliveira Junior. Juíz de Direito. 
 
Autos n.º 0018661-06.2018.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pelo Conselho da Comunidade de Araguaína - 
CONCAR, referente alvará judicial n°. 42/2018, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) liberado em 06/10/2018 para reverter 
ao projeto "Humanização do Ambiente Carcerário". A entidade apresentou documentos (evento 14), comprovando a aquisição do 
material solicitado. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela homologação (evento 17), tendo 
em vista a prestação de contas darem-se de forma satisfatória, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, 
nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 15/2012 da Corregedoria Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°. 154 do 
Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o Parecer Ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos 
efeitos, a prestação de contas apresentada pela Conselho da Comunidade de Araguaína - CONCAR, referente ao Alvará Judicial 
n°. 42/2018. Encaminhe a Corregedoria - Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao Ministério Público. Após, 
arquivem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 12 de março de 2019. Antonio Dantas de Oliveira Junior. Juíz de Direito. 
 
Autos n.º 0018228-65.2019.8.27.2706. Trata-se de PROJETO formulado pelo Conselho da Comunidade de Araguaína, no qual 
fora apresentada prestação de contas. Instado, o Ministério Público manifestou-se. Decido. É cediço que as entidades 
beneficiárias deverão apresentar relatório semestral de prestação de contas à CEPEMA até o dia 10 de julho referente ao 
primeiro semestre e até o dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projetos e 
atividades executadas com os recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de 
complexidade, os bens recebidos ou os serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º do Provimento nº. 
15/2019/CGJUSTO (artigo 10, caput, do Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO). In casu, a prestação de contas fora juntada na seq. 
14. Isso posto, com base na fundamentação retro, acolho o parecer Ministerial, razão em que HOMOLOGO a prestação de 
contas realizada pelo Conselho da Comunidade de Araguaína - CONCAR. No mais, DETERMINO a escrivania que publique-se 
no Diário da Justiça Eletrônico no prazo de 10 (dez) dias a prestação de contas, nos termos do § 5º do artigo 10 do Provimento 
de nº. 15/2019/CGJUSTO; Ciência ao Ministério Público e ao Conselho da Comunidade de Araguaína - CONCAR. Procedam-se 
as anotações, às baixas de estilo, ao lançamento das informações nos sistemas de praxe e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
Intimem-se. Araguaína, data certificada pelo sistema. Gisele Pereira de Assunção VEronezi. Juíza de Direito. 
 
Autos n.º 0016469-03.2018.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pela Colmeia da Amizade de Araguaina, 
referente ao alvará judicial n°. 02/2019, no valor de R$ R$ 4.473,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais), para 
aquisição de equipamentos para sala de fisioterapia do Cantinho do Vovô. A entidade apresentou declaração de prestação de 
contas (evento '18), comprovando a conclusão da prestação de serviço. lnstado a se manifestar, o representante do Ministério 
Público pugnou pela homologação (evento 21), tendo em vista a prestação de contas darem-se de forma satisfatória, para que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 15/2019 da Corregedoria 
Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°. 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o Parecer Ministerial, 
HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pela Colmeia da Amizade de 
Araguaína, referente ao Alvará Judicial n°. 02/2019. Encaminhe a Corregedoria - Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Ciência ao Ministério Público. / Após, arquivem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 06 de fevereiro de 2020. Antonio Dantas de 
Oliveira Junior. Juíz de Direito. 
 
Autos n.º 0014519-56.2018.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pelo Conselho da Comunidade de 
Araguaína/TO - CONCAR, referente ao alvará judicial n°. 44/2018, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para a 
contratação temporária de uma profissional terapeuta holística. A entidade apresentou documentos (evento 15), comprovando a 
conclusão da prestação de serviço. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela homologação 
(evento 18), tendo em vista a prestação) de contas darem-se de forma satisfatória, para que surtam seus jurídicos e legais 
efeitos. Ante o exposto, nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, e artigo 4° da 
Resolução n°. 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o parecer Ministerial, HOMOLOGO para que surta 
seus legais e jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pela Conselho da Comunidade de Araguaína/TO - CONCAR, 
referente ao Alvará Judicial n°. 44/2018. Encaminhe a Corregedoria - Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao 
Ministério Público. Após, arquivem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 12 de novembro de 2019. Antonio Dantas de Oliveira Júnior. 
Juíz de Direito. 
 
Autos n.º 0009875-70.2018.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pela Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Nova Olinda/TO, referente ao alvará judicial nº. 06/2019, no valor de R$ R$ 5.916,00 (cinco mil novecentos e 
dezesseis reais), para a aquisição de materiais esportivos para atividades esportivas e lazer. A entidade apresentou declaração 
de prestação de contas (evento 19), comprovando a conclusão da prestação de serviço. lnstado a se manifestar, o representante 
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do Ministério Público pugnou pela homologação (evento 22), tendo em vista a prestação de contas darem-se de forna 
satisfatória, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 
15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°. 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância 
com o Parecer Ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pela 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Olinda/T0, referente ao Alvará Judicial n°. 20/2019. Encaminhe a 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-se. Cumpra-se. 
Araguaína/TO, 06 de fevereiro de 2020. Antonio Dantas de Oliveira Junior. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º 0009302-32.2018.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pela Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Nova Olinda - APAE, referente alvará judicial n°. 45/2018 no valor de R$ 3.118,00 (três mil cento e dezoito 
reais) liberado em 05/11/2018 para à aquisição de câmeras e ampliação da iluminação do pátio. A entidade apresentou 
documentos (evento 14), comprovando a aquisição do material solicitado. Instado a se manifestar, o representante do Ministério 
Público pugnou pela homologação (evento 17), tendo em vista a prestação de contas darem-se de forma satisfatória, para que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 15/2012 da Corregedoria 
Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°. 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o parecer Ministerial, 
HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Nova Olinda - APAE, referente ao Alvará Judicial n°. 45/2018. Encaminhe a Corregedoria - Geral da 
Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 12 de março de 
2019. Antonio Dantas de Oliveira junior. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º 0007376-79.2019.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida peia Associação Casa Tra Noi do Brasil, 
referente ao alvará judicial n°. 11/2019. no valor de R$ 9.146,52 (nove mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois 
centavos), para aquisição do sistema de filmagem e segurança. A entidade apresentou documentos (evento 10), comprovando a 
aquisição dos materiais. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela homologação (evento 13), 
tendo em vista a prestação de contas darem-se de forma satisfatória, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ante o 
exposto, nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°. 
154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o parecer Ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e 
jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pela COMUNIDADE Associação Casa Tra Noi do Brasil, referente ao Alvará 
Judicial n°. 11/2019. Encaminhe a Corregedoria - Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao Ministério Público. Após, 
arquivem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 21 de janeiro de 2020. Antonio Dantas de Oliveira Junior. Juiz de Direito. 
 
Autos n.º 0006693-42.2019.8.27.2706. Trata-se de PROJETO formulado pelo Cantinho do Vovô, no qual fora apresentada 
prestação de contas. Instado, o Ministério Público manifestou-se. Decido. É cediço que as entidades beneficiárias deverão 
apresentar relatório semestral de prestação de contas à CEPEMA até o dia 10 de julho referente ao primeiro semestre e até o 
dia 10 de janeiro referente ao segundo semestre de cada ano, detalhando todos os projetos e atividades executadas com os 
recursos recebidos no período, informando o número de pessoas atendidas, o nível de complexidade, os bens recebidos ou os 
serviços que foram prestados, respeitados os ditames do art. 5º, § 2º do Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO (artigo 10, caput, do 
Provimento nº. 15/2019/CGJUSTO). In casu, a prestação de contas fora juntada na seq. 14. Na seq. 15 consta manifestação do 
serviço psicossocial. Isso posto, com base na fundamentação retro, acolho o parecer Ministerial, razão em que HOMOLOGO a 
prestação de contas realizada pela entidade Cantinho do Vovô. No mais, DETERMINO a escrivania que: a) publique-se no Diário 
da Justiça Eletrônico no prazo de 10 (dez) dias a prestação de contas, nos termos do § 5º do artigo 10 do Provimento de nº. 
15/2019/CGJUSTO; Ciência ao Ministério Público e a entidade. Procedam-se as anotações, às baixas de estilo, ao lançamento 
das informações nos sistemas de praxe e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Araguaína, data certificada pelo 
sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 
Autos n.º 0003788-98.2018.8.27.2706. Trata-se de prestação de contas requerida pela Associação Apoio Escola Dr. João 
Guilherme Leite Kunze, referente alvará judicia! n°. 37/2018, no valor de RS 5.496,80 (cinco mil quatrocentos e noventa e seis e 
reais e oitenta centavos) liberado em 08/08/2018 para a aquisição e instalações das câmeras para a escola. A entidade 
apresentou documentos (evento 26), comprovando a aquisição do material solicitado. Instado a se manifestar, o representante 
do Ministério Público pugnou pela homologação (evento 29), tendo em vista a prestação de contas darem-se de forma 
satisfatória, para que surtam seus jurídicos e legais efeito. Ante o exposto, nos termos do art. 10, § 2° do Provimento n° 15/2012 
da Corregedoria Geral da Justiça, e artigo 4° da Resolução n°. 154 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o 
parecer Ministerial, HOMOLOGO para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a prestação de contas apresentada pela 
Associação Apoio Escola Dr. João Guilherme Leite Kunze, referente ao Alvará Judicial n°. 37/2018. Encaminhe a Corregedoria - 
Geral da Justiça do Estado do Tocantins. Ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 12 de 
março de 2019. Antonio Dantas de Oliveira Junior. Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 
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Portaria Nº 2395/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 06 de outubro de 2021 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
08/10/2021 à 05/11/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Fabiano Ribeiro, juiz de direito, titular da 1ª Vara de Família da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 08/10/2021 às 11h59 do dia 15/10/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Raiany Figueredo de Sousa, Chefe de Secretaria, lotado(a) na 1ª Vara de Família da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, telefone (63)99282-2002, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
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§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. Fica designado o Dr. Antônio Dantas de Oliveira Júnior, juiz de direito, titular da 2ª Vara Criminal  da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 15/10/2021 às 11h59 do dia 22/10/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Nayara rodrigues Nogueira Morais, Chefe de Secretaria, lotado(a) na 2ª Vara Criminal  da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Martins Nascimento Filho, telefone (63) 99288-3079, para 
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 6°. Fica designada a Dra. Milene de Carvalho Henrique, juíza de direito, titular da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública da Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da 
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 22/10/2021 às 11h59 do 
dia 29/10/2021. 
§ 1º. Fica designado o servidor Cornélio Coelho de Sousa, técnico judiciário lotado(a) na Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de 
plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José João Hennemann, telefone (63)9 9253-1909, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone (63)99996-6605, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 7°. Fica designada a Dra. Renata Teresa da Silva Macor, juíza de direito, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões  da 
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 12h00 do dia 29/10/2021 às 11h59 do dia 05/11/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Suzy Erika de Sousa Lima, Chefe de Secretaria, lotado(a) na 2ª Vara de Família e 
Sucessões  da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-
7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Régina Lúcia Cavalcante Nascimento, telefone (63)99234-0834, para 
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63)99220-6999, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 8°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 9°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 10. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e vinte e um (07/10/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Ação Penal nº 5001637-81.2012.8.27.2707, Chave nº 467878405417, Denunciado: GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS, A Doutora 
Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: GILVAN RIBEIRO DOS 
SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrador, filho de Raimundo Pereira dos Santos e Sebastiana Ribeiro dos Santos, , a comparecer 
perante este Juízo, na sala das audiências do Fórum local, no dia 06/10/2021, as 16:00 horas, para realização da audiência de  
Instrução e Julgamento, oportunidade em que será submetido ao interrogatório. QUE SERÁ REALIZADA POR MEIO DE 
VÍDEOCONFERÊNCIA, designada nos autos supra, que a justiça publica move em desfavor do mesmo. Observação: As 
audiências serão realizadas por videoconferência pelo sistema YEALINK, salvo pela comprovação de prejuízo pela parte 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5058 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE OUTUBRO DE 2021 13 

 

 
 

interessada, o que deverá ser informado nos autos, após sua intimação, caso queira a testemunha poderá entrar em contato com 
os servidores (Telefone e Wattsapp: (63) 9-9991-5983-Emanuella Lopes da Silva, (63) 9-9938-4362 -Alzenira Queiroz dos 
Santos), responsável em criar e organizar a sala de audiências virtuais, que lhes instruirá, em caso de dúvidas acerca do 
videoconferência. As  partes deverão, no ato de intimação, fornecer o número de telefone, WhatsApp, ou outro aplicativo 
similares as quais serão realizadas as comunicações processuais, que porventura surgirem, se não houverem nenhum meio de 
comunicação, compareça no Fórum local dia e hora designada da audiência, sito na Avenida Araguaia, Lote 02, Quadra 89-B, 
esquina coma a Rua A-02, centro. Se houver mudança do número de telefone, a parte deverá informar de imediato a serventia 
judicial, sob pena de ser considerado notificado para os efeitos dos atos de comunicação Dado e passada nesta cidade de 
Araguatins-TO, setembro de 2021 -  dois mil e vinte e um (17/09/2021), Eu, Técnica Judiciária, que digitei.Para conhecimento de 
todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um 
(21/09/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Ação Penal nº 0000469-85.2019.827.2707, Chave do Processo nº 225810554319, Denunciado: EDIONE RIEBIRO DE SOUSA, 
A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de vinte (20) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado:  EDIONE 
RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, natural de São Bento do Tocantins/TO, nascido aos 03/03/1984, filho de Tomázia 
Gomes de Oliveira, residente e domiciliado na Travessa Manoel Rodrigues, n°. 295, Centro, São Bento do Tocantins/TO;; 
atualmente em lugar incerto e não sabido, fica intimado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, constitui novo Defensor ou 
compareça em cartório para firma declaraçao que não tem condições de custear os honorarios advocaticios, sob pena de 
nomear Defensor Dativo. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do 
Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos trinta dias do 
mes de setembro do ano de dois mil e vinte e um (30/09/2021), Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, lavrei o 
presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00002449420218272707, Chave nº 986373524221, Denunciado: WALDEMY DE JESUS LEITE, A Doutora Nely 
Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: WALDEMY DE JESUS LEITE, 
brasileiro, casado, natural de Araguaína/TO, nascido aos 27/07/1981, filho de José Cardoso da Luz e Luísa Vieira da Luz, inscrito 
no CPF n° 000.675.181-41, residente e domiciliado na Chácara Chapadinha, PA Ronca, no município e Comarca de 
Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do 121, caput, do Código Penal, fica citada pelo 
presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do 
CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. 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 e no Placar do 
Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos outubro de 2021 
(01/10/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0000095-98.2021.827.2707, Chave nº 488979609121, Denunciado: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, A Doutora 
Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, 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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: SEBASTIAO PEREIRA DA 
SILVA, brasileiro, casado, natural de Araguaína/TO, nascido aos 27/07/1981, filho de José Cardoso da Luz e Luísa Vieira da Luz, 
inscrito no CPF n° 000.675.181-41, residente e domiciliado na Chácara Chapadinha, PA Ronca, no município e Comarca de 
Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do 121, caput, do Código Penal, fica citada pelo 
presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do 
CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. 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 e no Placar do 
Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos outubro de 2021 
(08/10/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00000734020218272707, Chave nº 694340800921, Denunciado: CELSON DE OLIVEIRA LIMA, A Doutora Nely 
Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ 
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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, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: CELSON DE OLIVEIRA LIMA, 
brasileiro, casado, natural de Araguaína/TO, nascido aos 27/07/1981, filho de José Cardoso da Luz e Luísa Vieira da Luz, inscrito 
no CPF n° 000.675.181-41, residente e domiciliado na Chácara Chapadinha, PA Ronca, no município e Comarca de 
Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do 121, caput, do Código Penal, fica citada pelo 
presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do 
CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. 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 e no Placar do 
Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos outubro de 2021 
(08/10/2021). Eu, (Gilvânia Maria Ferreira Rozal), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Jordan Jardin, MM. Juiz de Direito da 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 5000122-76.2010.827.2708, movida pelo Ministério Público Estadual contra o(a)(s) acusado(a)(s):  JOSÉ 
LUIZ GOMES, vulgo “Zé Galinha”, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido aos 16.05.1971, natural de Conceição do 
Araguaia/PA, filho de Conceição Mendes Souza e de Maurina Gomes da Silva, residente e domiciliado atualmente e lugar incerto 
e não sabido, para oferecer resposta aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, e se ver  processar criminalmente nos autos de Ação Penal  acima epigrafada, o qual se encontra 
denunciado como incurso nas sanções do Art. 121. § 2º, IV, do CPB, 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 e comarca de Arapoema-TO., aos vinte e 
quatro (24) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (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. 0003516-78.2021.827.2713 Ação Penal – Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público Acusado: CARLOS 
SANTOS BANDEIRA DE ARAÚJO - 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 CARLOS SANTOS BANDEIRA 
DE ARAUJO brasileiro, solteiro, natural de Carolina-MA, nascido em 08/07/1994, filho de Valdemar Francisco de Araújo e Cícera 
Batista Bandeira, RG nº 890.661 SSP-TO e CPF nº 019.965.671-10, residente na Chácara São José, zona rural, no município de 
Palmeirante –TO, 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 06 dias do mês de OUTUBRO de 2021. Eu, _____ (Keliane Almeida), Técnica 
Judiciária, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO Juiz Substituto respondendo pela Vara Criminal. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 000328312202082727155, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) WEDERSON PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, pintor, nascido aos 30/10/1991, natural de Dueré/TO, filho de Luiz 
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Isaias de Souza e Vitória Pereira Reis, portador do RG nº 969.953 SSP/TO, do CPF nº 041.846.411-13, atualmente em local 
incerto e não sabido, fica intimado(a) pelo presente sobre a designação de audiência de instrução e julgamento a se realizar no 
dia 26/10/2021 ás 08:00hs, na sala de audiências do fórum local, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente 
de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 8 de outubro de 2021. Eu ESTER ALVES 
OLIVEIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
  
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0002900-31.2020.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s)NEIDENARA FERNANDES DA SILVA e N. V. F. G., em desfavor de ELISMAR GOMES DA SILVA. Pelo presente 
EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA 
o REQUERIDO ELISMAR GOMES DA SILVA brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1.420.741 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 
022.740.891-83,  estando EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, Para cumprimento 
voluntário da obrigação, no valor de R$ 2.426,07 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e sete centavos), no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme decisão 
do evento 98. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2021. 
Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), o digitei 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
  
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0003070-03.2020.8.27.2716 de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, tendo como Requerente(s) PEDRINA CARDOSO DE 
OLIVEIRA, K. O. B. e C. O. B. e Requerido(s) RUBENS AVELINO BARBOSA. Pelo presente edital, que será afixado na sede 
deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, RUBENS AURELIANO BARBOSA, 
brasileiro, natural de Araguaína/TO, portador do RG nº 371.730 SSP/TO, inscrito sob o CPF de nº 907.590.951-91, ESTANDO 
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, e para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, 
contestar a presente ação, sob pena de revelia.  BEM COMO, de todo conteúdo da r. Decisão Liminar do evento 05, que fixou 
alimentos provisórios na quantia equivalente 38,5% (trinta e oito virgula cinco porcento) do salário mínimo em cada 
época do pagamento, que deverá ser pago pessoalmente a representante legal da parte requerente, mediante recibo ou por 
depósito em conta corrente ou poupança, até o dia vinte de cada mês.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 06 dias do mês de outubro do ano de 2021. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e 
conferi. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma:  
PRIMEIRO LEILÃO: dia 03 de novembro de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 03 de novembro de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% 
do valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término..  
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br.  
PROCESSO Nº. 0003497-92.2014.8.27.2721 de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que é Requerente MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (CNPJ: 01.786.078/0001-46) e Requerido SUPERMERCADO GUARÁ LTDA (CNPJ: 
07.929.783/0001-31) 
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BEM(NS): Uma área de terreno dentro do perímetro urbano desta cidade, situado na Av. Goiás, s/nº, com área total de 465,50 
metros quadrados, constituída por parte do Lote nº 10, da Quadra 18, do Mapa 01, com os seguintes limites e confrontações: 
Frente: 10,00 metros confrontando com a Av. Goiás – rumo Oeste; Fundo: 8,81 metros confrontando com o lote nº 04 – rumo 
Leste; lateral direita: 50,00 metros confrontando com o lote nº 11 – rumo Norte e lateral esquerda: 49,00 metros confrontando 
com parte restante do lote nº 10 – rumo Sul. Benfeitorias: Em uma parte do referido imóvel está edificado (residência) e na outra 
um galpão. Imóvel matriculado sob o nº M-7.838 do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Guaraí/TO. 
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), em 04 de dezembro de 2019. **Avaliação sujeita a 
atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção..  
DEPOSITÁRIO: CLEIDE MARIA SILVA ALMEIDA, Depositária Pública. 
ÔNUS: Penhora nos autos nº 5000946-25.2012.8.27.2721 de Execução Fiscal, em favor da União em trâmite na 1ª Vara Cível da 
Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº 5000404-41.2014.8.27.2721 de Execução Fiscal em favor da União, em trâmite na 
1ª Vara Cível de Guaraí/TO. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 66.630,62 (sessenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), 
em 16 de dezembro de 2019. 
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço 
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um 
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o 
leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. 
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO)..  
DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. 
FORMAS DE PAGAMENTO:  
A arrematação far-se-á com depósito À VISTA.  
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado 
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, 
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições:  
1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses;  
2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses;  
3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada;  
4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de 
hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação;  
6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança 
bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor 
da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, 
não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá 
após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 
7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
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perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos; 
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, 
ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 
disposição judicial diversa.  
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante 
de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 1º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final.  
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) SUPERMERCADO GUARÁ LTDA na pessoa de seu Representante 
Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no 
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 
Civil/2015).  
Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí (TO), 
07 de outubro de 2021. FABIO COSTA GONZAGA Juiz de Direito 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Intimações às partes 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Autos nº 0000340-14.2014.8.27.2721 
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA 
REQUERIDO: ALEXANDRO PEDRO DE OLIVEIRA, brasileiro, convivendo em regime de união estável, Açougueiro, filho de 
Pedro Francisco de Oliveira e Neura Maria de Melo de Oliveira, residente e domiciliado na Rua Abalem Chibel Nassife, n°. 10, 
Bairro Engenho da Serra, Manhuaçu/MG. 
SENTENÇA: “(...) III- DISPOSITIVO: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do 
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na distribuição. Guaraí-TO, 
data pelo sistema. Aos 28/09/2021. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - JUIZ DE DIREITO".  
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Autos nº 0003257-06.2014.8.27.2721 
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA 
REQUERIDO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FREITAS, brasileiro, eletricista, RG n. 1.063.053 SSP/TO, CPF sob o n. 
035.418.471-74, residente e domiciliado na Rua Pequi, s/n°, Loteamento Portal do Sol, Guaraí/TO. 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta,  defiro os pedidos contidos no evento135, para em consequência 
autorizar o levantamento da importância bloqueada no evento129, acrescida de juros e correção monetária, expedindo-se alvará 
em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, na conta indicada no evento135 e, em face da satisfação 
da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 
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custas. P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. . 
Aos 21/09/2021. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - JUIZ DE DIREITO".  
 

GURUPI 
Central de execução fiscal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CUSTAS E HONORÁRIOS 
PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 0002596-87.2015.8.27.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 616772037915 
Exequente: AGRODIESEL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ N° 02364533000188) 
 Exequente :  DEUSIMAR PEREIRA DA SILVA CPF: 549599421-34 
 Exequente: RITA PEREIRA ARAUJO CPF: 159070071-68 
Executado: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  
FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente INTIMADO(S): 
Executado: RITA PEREIRA ARAUJO, DEUSIMAR PEREIRA DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, de acordo 
com a sentença proferida nos autos supramencionados, efetuar o pagamento da importância de R$ R$ 1.589,96 (Um mil 
quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) acrescida de custas, se houver. 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 17, segue transcrita a parte dispositiva: “Cls... Assim, Em face do exposto, REJEITO os pedidos deduzidos na presente 
ação, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. PROMOVA A ESCRIVANIA a juntada desta 
Sentença aos autos executivos n° 5000417-52.2002.827.2722 em apenso e prossiga naquele feito. Em razão da sucumbência, 
condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 
o valor atualizado da causa, o que faço nos termos do art. 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se o Provimento nº. 
09/2019/CGJUS/TO. Interposta apelação, colham-se as contrarrazões. Caso contrário, operado o trânsito em julgado 
(preclusão), certifique-se. Tudo cumprido, baixem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas - TO, data 
certificada no sistema. EDIMAR DE PAULA Juiz de Direito em Auxílio ao NACOM. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da Vara, o 
digitei, conferi e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CUSTAS E HONORÁRIOS 
PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS: 00019317120158272722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 170095479615 
Exequente: JOSÉ MARIA DA SILVA CPF: 22001921420 
Executado: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente INTIMADO(S): 
Executado: JOSÉ MARIA DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, de acordo com a sentença proferida nos autos 
supramencionados, efetuar o pagamento da importância de R$ R$ 2.802,58 (Dois mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito 
centavos) acrescida de custas, se houver. 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 17, segue transcrita a parte dispositiva: “Cls... Assim, Em face do exposto, REJEITO os pedidos acostados na inicial. Com 
efeito, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno as partes 
autoras ao pagamento das despesas processuais finais, inclusive honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor dado 
a causa (Art. 85, §4º do CPC). Translade-se cópia desta sentença para os autos nº 5000146-72.2004.827.2722. Cumpra-se o 
Provimento nº 09/2019/CGJUS/TO. Interposta apelação, colham-se as contrarrazões. Caso contrário, operado o trânsito em 
julgado (preclusão), certifique-se. Neste último caso, baixem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas-TO, 
data certificada no sistema. Eu, Fabíola N. N. Pires, Servidor da Vara, o digitei, conferi e subscrevi.  
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Processo  nº 0006509-67.2021.8.27.2722 
Chave do Processo nº 226213230121 
Denunciado: CLEITON PINTO DA PAIXÃO 
Vítima: L. M. T. 
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 Medida Protetiva de Urgência supra, que tem com vítima L. M. T. atualmente em local incerto e não sabido, ficando esta 
 intimada da sentença proferida evento 24, que revoga as Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de Cleiton Pinto da 
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Paixão, qual seja o dispositivo: Inicialmente, consigno que, em virtude da pandemia do COVID-19, deixo de designar audiência 
para retratação da vítima, mormente considerando que a vítima manifestou o desejo de revogação das medidas à serventia 
deste juízo e informou não estar sendo coagida e nem ameaçada. Extrai-se dos autos que foram fixadas medidas protetivas de 
urgência em desfavor do requerido, após solicitação da vítima, contudo esta requereu a revogação das cautelaridades sob a 
justificativa de que gosta do acusado e prentende reatar o relacionamento amoroso com o mesmo. Como se sabe, as medidas 
protetivas de urgência são instrumentos legais de proteção colocados à disposição da vítima de violência doméstica e familiar 
para, em suma, resguardar a sua integridade física e psíquica. Assim sendo, uma vez que a própria vítima solicitou a revogação 
das medidas, não há motivo para que estas subsistam, devendo o seu pleito ser atendido. Diante do exposto, revogo as 
medidas protetivas deferidas em desfavor de CLEITON PINTO DA PAIXÃO e julgo extinto o processo sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil (aplicação subsidiária de acordo com art. 13 da Lei 11.340/06). 
Determino à serventia: Façam as comunicações de estilo; Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar, dando-lhe conhecimento da 
revogação das medidas protetivas; Comunique-se a autoridade policial; Intime-se a vítima. Autorizo que a intimação seja feita por 
telefone; Intimem-se MP e Defesa, se houver; Após, arquivem-se. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o 
presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2431/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 08 de outubro de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS e Diretor do Foro em substituição desta 
Comarca de Itaguatins-TO, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 133, parágrafo único, da Lei Complementar nº 10, de 11 de Janeiro de 1996. 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal nº 138/2021, de 08 de Outubro de 2021. 
RESOLVE: 
Art.1º DECRETAR ponto facultativo no âmbito da Comarca de Itaguatins/TO, no dia 11 de Outubro de 2021, prorrogando para o 
primeiro dia útil subsequente todos os prazo que se iniciarem ou encerrarem em 11.10.2021, nos termos do §1º, do artigo 224, 
do CPC. 
Comunique-se a Presidência e Corregedoria-Geral do TJTO, bem como a DIJUD. 
Ciência a todos os servidores, bem como ao Ministério Público, Defensoria Pública, Subseção da OAB. 
Herisberto e Silva Furtado Caldas 
Juiz de Direito 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 00103626320218272729 - Procedimento Comum Cível - Juizo da 6ª Vara Civel de Palmas 
REQUERENTE:  CARLOS HUMBERTO DE SOUZA E SILVA - CPF: 49008269600 
REQUERIDO: DANIEL FERNANDES - CPF: 02056803135 
Decisão: Inicialmente, declaro a revelia do requerido que, devidamente citado deixou de contestar o feito, vez que a revelia 
consiste especificamente na inação do demandado em contestar o pedido de tutela do direito formulado pelo demandante, 
conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
manifestem-se acerca da eventual necessidade de PRODUÇÃO DE PROVAS, e em caso positivo, especifiquem-as, justificando 
a sua pertinência aos fatos, ou se possuem interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 369, e seguintes do 
CPC. CIENTIFIQUEM-SE AS PARTES que: I - para o caso de pedido de PROVA TESTEMUNHAL, deverão: a) apresentar o rol 
de testemunhas, nos termos do disposto nos artigos 357, §§ 6º e 4º, do CPC, qualificando-as (nome, profissão, estado civil, 
idade, CPF, RG e endereço completo da residência e local de trabalho), nos termos do art. 450 do CPC; b) indicar quais pessoas 
pretendem ouvir em depoimento pessoal (se for o caso), com observância ao disposto no art. 385 do CPC, especificando, 
quando pessoa jurídica, o nome e o cargo; II - para o caso de pedido de PROVA PERICIAL, deverão: a) especificar qual o tipo 
(exame, vistoria ou avaliação) indicando a especialidade do expert (CPC, art. 464), conforme a necessidade e pertinência fática.  
Neste caso, a prova Pericial deve ser realizada antes das demais provas, acaso pleiteadas. RESSALVE-SE que na especificação 
das provas, as partes devem: i) estabelecer relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, e 
o que com ela pretendem atestar, a fim de justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inc. II do CPC), sob pena de 
julgamento antecipado. ii) caso a prova pretendida não possa por ela mesmo ser produzida, articular coerente e juridicamente o 
motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual a parte ex adversa deva produzir a prova, de forma a convencer este 
Juízo acerca da eventual inversão de seu ônus probatório (art. 357, inc. III, do CPC); iii) após o cotejo da inicial, contestação, 
réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, 
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devem indicar questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 
inc. IV do CPC). ADVIRTA-SE que o requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação, será desde logo 
INDEFERIDO.  Por oportuno, ficam as partes intimadas, ainda, que terão 30 (trinta) dias, a partir da data da sua intimação, para 
juntar documentos, desde que pertinentes à causa, sob pena de preclusão; a parte contrária, no prazo assinalado, deverá 
consultar os autos eletrônicos para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre os documentos juntados. Intimem-se. 
Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 00044992920218272729 - Procedimento Comum Cível - Juizo da 6ª Vara Civel de Palmas 
REQUERENTE: ERISNALVA DA CUNHA COSTA - CPF: 73005428168 
REQUERIDO: JEFFERSON FERNANDO DESIDÉRIO GOMES - CPF: 00920864201 
Decisão: Conforme se verifica JEFFERSON FERNANDO DESIDÉRIO GOMES, mesmo sendo devidamente citado (evento 10), 
quedou-se inerte (certidão evento 22). Assim, DECLARO sua REVELIA vez que esta consiste especificamente na inação do 
demandado em contestar o pedido de tutela do direito formulado pelo demandante, conforme dispõe o art. 344 do Código de 
Processo Civil. Também, em ato contínuo, INTIMEM-SE as partes a indicarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, 
motivadamente, quais provas pretendem produzir ou, do contrário, requererem o julgamento antecipado da lide. Faça-se a 
advertência de que o requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação, fica desde logo 
INDEFERIDO. CIENTIFIQUE-SE que devem: a) arrolar as testemunhas (se for o caso), qualificando-as (nome, profissão, estado 
civil, idade, CPF, RG e endereço completo da residência e local de trabalho), nos termos do art. 450 do CPC; b) indicar quais 
pessoas pretende ouvir em depoimento pessoal (se for o caso), com observância ao disposto no art. 385 do CPC, especificando, 
quando pessoa jurídica, o nome e o cargo; c) se pretendem prova pericial, especificar qual o tipo (exame, vistoria ou avaliação) 
indicando a especialidade do expert (CPC, art. 464). RESSALVE-SE que na especificação das provas, as partes: i) devem 
estabelecer relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, e o que com ela presente atestar, 
a fim de justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inc. II do CPC), sob pena de julgamento antecipado. ii) esclarecer que 
caso a prova pretendida não possa por ela mesmo ser produzida, articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, 
bem como a razão pela qual a parte ex adversa deva produzir a prova, de forma a convencer este Juízo acerca da eventual 
inversão de seu ônus probatório (art. 357, inc. III, do CPC); iii) após o cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 
documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, deverá indicar questões 
de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, inc. IV do CPC). As 
partes terão, a partir da data da sua intimação, 30 (trinta) dias para juntar documentos, desde que pertinentes à causa, sob pena 
de preclusão; a parte contrária, no prazo assinalado, deverá consultar os autos eletrônicos para, querendo, no prazo de 05 
(cinco) dias, falar sobre os documentos juntados. Registre-se que o requerimento genérico de prova, sem a respectiva 
fundamentação, será desde logo indeferido. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data e hora constantes da movimentação 
processual. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito 
 

Às partes e aos advogados 
AUTOS N° 5028575-13.2013.8.27.2729 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA 
Advogado: Messias Geraldo Pontes, OAB-TO 252B 
RÉU: ÉTICA REPRESENTAÇÕES LTDA 
Advogado: EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA-Defensor Público 
RÉU: HELI DE SOUZA GUIMARÃES JÚNIOR 
Advogado: não constituído 
RÉU: CLOVES GUIMARÃES FERREIRA 
Advogado: não constituído 
RÉU: VALDECI CARLOS WOOLCOKC TEODORO 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam os executados:  HELI DE SOUZA GUIMARÃES JÚNIOR e CLOVES GUIMARÃES FERREIRA, da penhora 
online efetivada via Sisbasjud, em seu desfavor nos valores, R$ 948,94 (Novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro 
centavos) e R$ 153,54 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) respectivamente, bem como no?prazo de 
05 (cinco) dias,?comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos 
(art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citação 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Edital para intimação de qualquer cidadão que tiver interesse em dar prosseguimento à Ação Popular promovida por GERSON 
ALVES DE SOUSA em face de ESTADO DO TOCANTINS  (Autos nº 00156502620208272729), nos termos do art. 9º, da Lei 
4717/65, com o prazo de noventa (90) dias. O Dr. Roniclay Alves de Morais, MM. Juiz de Direito titular da 1ª Vara dos Feitos das 
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Fazendas e Registros Públicos de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Faz saber a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo, se processam os regulares termos da Ação Popular promovida por GERSON ALVES 
DE SOUSA, cujo teor em sua petição inicial é o seguinte: "... que o governo do Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria 
Estadual da Saúde, no último dia 30 de Março de 2020, conforme demonstra o diário oficial n°5.573 Pág 17, contratou sem 
licitação a aquisição de 7.000.00 (sete mil) unidades de máscaras por R$ 245.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil reais), 
perante a empresa WJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.756.337/0001-45, do 
mesmo modo que contratou junto a empresa FIX HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.369.348/0001-77 a 
aquisição de 5.000 (cinco mil) máscaras descartáveis no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)". E, 
constando dos autos que o autor requereu a desistência da ação, contando com a concordância expressa dos requeridos é o 
presente para intimar qualquer cidadão que tiver interesse em dar andamento ao feito, que terá o prazo de 90 (noventa) dias da 
última de três publicações do presente edital, para dar prosseguimento à ação, tudo nos termos do artigo 7º, II e 9º da Lei n. 
4717/65. DADO E PASSADO aos 08/10/2021, na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone Maria da Conceição Miranda, Técnico Judiciário, que digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr.  WILLIAM TRIGILIO DA SILV, MM. Juiz de Direito auxiliando na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos desta 
Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele tomarem 
conhecimento, que perante este Juízo, tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autos nº 5013256-
73.2011.8.27.2729, tendo como exequente ESTADO DO TOCANTINS e executado  ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO ECOLÓGICO 
AMIGOS DO MEIO AMBIENTE, cujo feito foi requerida e deferida a CITAÇÃO por edital da executada ASSOCIAÇÃO 
MOVIMENTO ECOLÓGICO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.100.123/0001-43, na pessoa de seu representante legal, com endereço incerto e não sabido  para tomar conhecimento de 
todos os termos da ação supra bem como, para,  pagar a dívida, no prazo legal, sob pena de penhora de tantos bens quanto 
bastem para garantia da mesma. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Palmas-TO, 04 de outubro de 2021. Eu, 
 Técnica Judiciária, que o digitei. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Edital de Proclamas 
Processo: 0020975-45.2021.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum 
Cível, registrada sob o nº 0020975-45.2021.8.27.2729, na qual figura como requerente MANUEL SALVADOR NANTES 
GARCIA, espanhol, convivente, empresário, inscrito no CPF sob o nº 053.146.277-36 e JULIANA CÂMARA, brasileira, 
convivente, empresária, inscrita no CPF sob o nº 005.347.749-97, ambos residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - 
TO. Deste modo e em cumprimento ao Provimento nº 12/2005CGJUS-TO,  apresentando os requerentes/Nubentes todas as 
formalidades preliminares estipulada no Código Civil, lavra-se os proclamas de casamento, salvo se alguém souber de 
impedimento entre ambos, os declarando na forma e no prazo da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do 
Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
13/08/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0003541-43.2021.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o 
nº 0003541-43.2021.8.27.2729, na qual figura como requerente ANA LÚCIA DE ARAÚJO SOUSA, brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido CLAUDOMIR SILVA DE 
SOUSA. E é o presente para CITAR o requerido CLAUDOMIR SILVA DE SOUSA, residente em lugar incerto ou não sabido, 
para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de 
Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar 
do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
04/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
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Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0005163-94.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o nº 0005163-94.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente JOSÉ 
GUILHERME FRASÃO MOREIRA NETO, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela 
Assistência Judiciária Gratuita e requerido CLÉBIO JOSÉ MOREIRA DE LIMA. E é o presente para CITAR o requerido CLÉBIO 
JOSÉ MOREIRA DE LIMA, residente em lugar incerto ou não sabido, para, em três dias, efetuar o pagamento das pensões 
alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da execução, provar que o pagamento já ocorreu ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, bem como ser determinado o 
protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 528, §1º, do CPC/2015. A parte exequente já pediu o decreto de prisão na 
hipótese de não pagamento das prestações atrasadas e das que vencerem durante a tramitação dos autos. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 04/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0024534-78.2019.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o nº 0024534-78.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente P. C. R. T., 
representada por sua genitora MARIA APARECIDA TEIXEIRA ROCHA, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de 
Palmas - TO, beneficiados pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido ANTONIO MARCOS MARTINS TEIXEIRA. E é o 
presente para CITAR o requerido ANTONIO MARCOS MARTINS TEIXEIRA, residente em lugar incerto ou não sabido, para, 
em três dias, efetuar o pagamento das pensões alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da execução, 
provar que o pagamento já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo 
prazo de 1 a 3 meses, bem como ser determinado o protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 528, §1º, do 
CPC/2015. A parte exequente já pediu o decreto de prisão na hipótese de não pagamento das prestações atrasadas e das que 
vencerem durante a tramitação dos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 04/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA 
RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0024539-03.2019.8.27.2729  
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de 
sentença, registrada sob o nº 0024539-03.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente P. C. R. T., representado por sua 
genitora MARIA APARECIDA TEIXEIRA ROCHA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, 
beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido ANTONIO MARCOS MARTINS TEIXEIRA. E é o presente 
para CITAR o requerido ANTONIO MARCOS MARTINS TEIXEIRA, residente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito em questão, sob pena de ser acrescido de multa e honorários advocatícios, 
no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o montante da dívida exequenda, bem como penhora de quantos bens bastem 
para satisfação da obrigação, nos termos do art. 523, § 3º do CPC/2015. E INTIMAR o devedor para caso não efetue o 
pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 
exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da 
penhora, sob pena de multa; bem como comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, 
sob pena de se reputarem válidas a comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 04/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e 
subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0027101-48.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de Sentença de 
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Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o nº 0027101-48.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente M. R. X., 
representada por sua genitora ALDENE RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, 
beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido MARCOS XAVIER. E é o presente para CITAR o 
requerido MARCOS XAVIER, residente em lugar incerto ou não sabido, para, em três dias, efetuar o pagamento das pensões 
alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da execução, provar que o pagamento já ocorreu ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, bem como ser determinado o 
protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 528, §1º, do CPC/2015. A parte exequente já pediu o decreto de prisão na 
hipótese de não pagamento das prestações atrasadas e das que vencerem durante a tramitação dos autos. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 04/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0005124-05.2017.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Tutela e Curatela - Remoção e 
Dispensa, registrada sob o nº 0005124-05.2017.8.27.2729, na qual figura como requerente EDIVAL LIMA DE ANDRADE, 
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e 
requerido CLAUDIO LIMA MUNIZ. E é o presente para CITAR o requerido CLAUDIO LIMA MUNIZ, residente em lugar incerto 
ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 
do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Palmas-TO, 04/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0047615-56.2019.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68, registrada sob o nº 0047615-56.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente J. P. G. S., representado por sua 
genitora PETRONILHA GOMES DE SOUZA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela 
Assistência Judiciária Gratuita e requeridos MARIA JUDITH SILVA GOMES e LINDOMAR ALVES SILVÉRIO. E é o presente 
para CITAR a requerida MARIA JUDITH SILVA GOMES, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome 
conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso 
em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
04/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0017586-86.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob o nº 0017586-86.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente P. J. B. L., 
representado por sua genitora JÚNIA MARIA SANTOS BARREIRA, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de 
Palmas - TO, beneficiados pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido FREDERICO FERRAZ DASMACENO LEITÃO. E é o 
presente para CITAR o requerido FREDERICO FERRAZ DASMACENO LEITÃO, residente em lugar incerto ou não 
sabido, para, em três dias, efetuar o pagamento das pensões alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da 
execução, provar que o pagamento já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão 
pelo prazo de 1 a 3 meses, bem como ser determinado o protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 528, §1º, do 
CPC/2015. A parte exequente já pediu o decreto de prisão na hipótese de não pagamento das prestações atrasadas e das que 
vencerem durante a tramitação dos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 04/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA 
RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
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Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0017277-31.2021.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o 
nº 0017277-31.2021.8.27.2729, na qual figura como requerente MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA, brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido ADEMIR GOMES 
SILVA. E é o presente para CITAR o requerido ADEMIR GOMES SILVA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que 
tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, 
caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
07/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 5017457-74.2012.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de 
sentença, registrada sob o nº 5017457-74.2012.8.27.2729, na qual figura como requerente HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, 
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e 
requerido JOSEVALDO DA SILVA. E é o presente para CITAR o requerido JOSEVALDO DA SILVA, residente em lugar 
incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 
344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 08/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0015316-60.2018.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Execução de Alimentos, registrada 
sob o nº 0015316-60.2018.8.27.2729, na qual figura como requerente NAZARETH PEREIRA GOMES e LUIZ FELIPE PEREIRA 
DE OLIVEIRA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e 
requerido LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA. E é o presente para CITAR o requerido LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA, residente 
em lugar incerto ou não sabido, para, em três dias, efetuar o pagamento das pensões alimentícias vencidas, bem como das 
que vencerem no curso da execução, provar que o pagamento já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 
ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, bem como ser determinado o protesto do pronunciamento judicial, na 
forma do art. 528, §1º, do CPC/2015. A parte exequente já pediu o decreto de prisão na hipótese de não pagamento das 
prestações atrasadas e das que vencerem durante a tramitação dos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar 
do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
08/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0012487-77.2016.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de 
sentença, registrada sob o nº 0012487-77.2016.8.27.2729, na qual figura como requerente DAVY CARVALHO BATISTA, 
DANIEL CARVALHO BATISTA e ANA KAROLINE CARVALHO BATISTA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de 
Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido HELDER MACEDO DE OLIVEIRA. E é o presente 
para CITAR o requerido HELDER MACEDO DE OLIVEIRA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome 
conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso 
em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
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local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
08/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0008460-12.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68, registrada sob o nº 0008460-12.2020.8.27.2729, na qual figura como requerente DIMITRY LAUDHEN LOPES 
MESQUITA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e 
requerido LUCAS LAUDHEN FRANCA PEREIRA. E é o presente para CITAR o requerido LUCAS LAUDHEN FRANCA 
PEREIRA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo 
apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua 
defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 08/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora 
que o digitei e subscrevi. 
 
Edital de citação com prazo de 20 dias 
Processo: 0038617-02.2019.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum 
Cível, registrada sob o nº 0038617-02.2019.8.27.2729, na qual figura como requerente MARILENE RAMOS DE OLIVEIRA 
CONCEICAO, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e 
requeridos FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA e ANTONIO RODRIGUES DA SILVA. E é o presente para CITAR o 
requerido ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome conhecimento dos 
termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será 
nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 08/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA 
RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
Edital de citação com prazo de 30 dias 
Processo: 0027628-63.2021.8.27.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alteração do Regime de 
Bens, registrada sob o nº 0027628-63.2021.8.27.2729, na qual figura como requerentes RITA DE CASSIA CARVALHO 
BARBOSA e ELOI DOS SANTOS BARBOSA FILHO, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO. E é o 
presente para CIENTIFICAR TERCEIROS sobre o pedido de alteração de regime de bens proposto pelos requerentes, que 
pretendem alterar do regime de casamento da SEPARAÇÃO DE BENS para o regime da COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 08/10/2021. Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e 
subscrevi. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50304510320138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARCIO DE OLIVEIRA VELOSO, CNPJ/CPF nº 38316072653, 
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, 
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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 Eletrônico - e-Proc - nº 00432335420188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,fica o executado: JORGE PEDRO MAIA FILHO ,CNPJ/CPF nº: 19195176187 ,INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00432335420188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ,fica o executado: JORGE PEDRO MAIA FILHO ,CNPJ/CPF nº: 19195176187 ,INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quant ias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 22665. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00342847520178272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL fica  AUTO POSTO PEREQUETE LTDA , CNPJ/CPF nº: 07.309.244/0001-08 e os sócios : 
JOÃO LUIZ ROMANHOLO COSTA NETO  , CNPJ/CPF nº: 01300252162, RENATO ALVES DA COSTA, CNPJ/CPF nº: 
952.871.591-53, INTIMADOS 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 
 

PALMEIRÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2432/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 08 de outubro de 2021 
O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Palmeirópolis - TO, VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, no 
uso de suas atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO as atribuições que lhe confere o Código de Organização Judiciária do Estado do Tocantins, em especial, Lei 
Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, em seu Art.133. 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal nº 241/2021, de 01 de Outubro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º. ACOLHER o Decreto Municipal nº 241/2021 e suspender os serviços forenses no dia 11 de outubro de 
2021 no âmbito do Poder Judiciário da Comarca de Palmeirópolis -TO. 
Art. 2º- PRORROGAR para o primeiro dia útil seguinte os prazos que vencer no dia 11 de outubro de 2021, o qual não 
haverá expediente forense na Comarca de Palmeirópolis-TO. 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Comunique-se a Presidência e Corregedoria-Geral do TJTO, bem como a DIJUD. 
Ciência a todos os servidores das escrivanias Cível e Criminal, bem como ao Ministério Público, Defensoria Pública, Subseção 
da OAB e ao Diretor do Foro da Comarca responsável pelo Plantão Regional do Grupo 3. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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PARAÍSO 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais 
 
Declaração de Ausência Nº 0001899-34.2018.8.27.2731/TO 
AUTOR: ALZENIRA VIEIRA DE CARVALHO SILVA 
RÉU: ANTONIO GOMES DA SILVA 
EDITAL DE ARRECADAÇÃO E CHAMAMENTO DE AUSENTE 
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 
SERÁ EXPEDIDO PELO PRAZO DE 01 (um) ano 
O Excelentíssimo Senhor Adriano Gomes de Melo Oliveira, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. determina que seja efetuada a publicação do presente 
o qual tem a seguinte finalidade: ANUNCIAR a arrecadação e chamamento do ausente ANTONIO GOMES DA SILVA, brasileiro, 
casado, portador do RG nº 20296 SSP/TO, inscrito no CPF sob o n.º 151.680.003-63, para que retome a posse de seus bens. 
Observação: O presente edital será publicado pelo prazo de 01 (um) ano, a serem reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses, 
nos termos do despacho proferido no ev. 15, in verbis: Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça à parte autora (art. 98, 
CPC).Inicialmente, proceda o cartório à retificação da classe desta ação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA (art. 744,CPC).Ante a 
notícia de que o requerido desapareceu de seu domicílio ainda no ano de 1991, sem deixar representante ou procurador e até a 
presente data não se tem notícia de seu retorno, NOMEIO a requerente ALZENIRAVIEIRA DE CARVALHO SILVA, sob 
compromisso, com sua CURADORA ESPECIAL para a guarda, conservação e administração de eventuais bens do suposto 
ausente. Lavre-se o competente termo e INTIME-SE a autora para prestar o compromisso em cartório no prazo de até 05(cinco) 
dias (arts. 739 a 744, CPC). PROCEDA o oficial de justiça juntamente com a curadora especial (art. 740, CPC) à arrecadação 
dos eventuais bens ou à certificação da sua inexistência, com a juntada da documentação necessária, lavrando-se termo 
circunstanciado. Feita a arrecadação, em observância ao disposto nos arts. 22 a 26 do CC, e arts. 744 e 745 do CPC, 
DETERMINO: a) PUBLIQUEM-SE EDITAIS anunciando a arrecadação e chamamento do ausente para que retome aposse de 
seus bens, pelo prazo de 01 (um) ano, a serem reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses; b) Transcorrido o prazo de 01 
(um) anos do primeiro edital, sem que se tenha notícia do ausente ou comparecendo ele a qualquer tempo, dê-se vista a autora 
e, em seguida, o Ministério Público; c) Havendo pedido de designação de audiência, INTIMEM-SE a parte autora e o Ministério 
Público para que compareçam; d) As partes deverão se fazer presentes acompanhadas de seus patronos e das testemunhas 
que pretenderem ouvir, independente de intimação judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 455, § 4º, do CPC, entretanto, 
em ambas as conjecturas, o rol deverá ser depositado no prazo máximo de 15 (quinze)dias a contar da data da intimação, na 
forma do artigo 357, §§ 4º e 6º, do CPC, observados os requisitos do artigo 450, também do CPC; e) Caso alguma(s) 
testemunha(s) resida(m) em outra(s) comarca(s), depreque(m)-se sua(s) oitiva(s),fixando prazo não superior a 45 (quarenta e 
cinco) dias para cumprimento da(s) deprecata(s);d) Havendo pedido diverso, conclusos. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário da 
Justiça. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei. 
 

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. 00019485220218272737 - Violência Doméstica Contra a Mulher - Justiça 
Pública desta Comarca – como Autora, move contra MARIO CARNEIRO DA COSTA, brasileiro, nascido em 31/05/1972 em 
Dueré - TO, RG 13333646 SSP/MG, CPF 586.803.141-53, filho de AUGUSTO MIRANDA DA COSTA e CARLITA CARNEIRO 
DA COSTA, 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, 07/10/2021. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - 
Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 
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. 00145192620198272737 - Receptação - Justiça Pública desta Comarca – 
como Autora, move contra RAILSON BARBOSA SANTIAGO, brasileiro, nascido em 09/01/1998 em, filho de Manoel Pereira 
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Santiago e Helenita Pereira Barbosa, CPF nº 041.846.801-00, 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, 07/10/2021. Laura Stefani Soares e Silva, 
estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
 

TAGUATINGA 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2398/2021 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA, de 06 de outubro de 2021 
O Dr. VANDRÉ MARQUES E SILVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Taguatinga, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO a vacância do  Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca de Taguatinga, através do 
Decreto Judiciário Nº 480 - PRESIDÊNCIA/ASPRE 3942856 
CONSIDERANDO o interesse da atual substituta do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Taguatinga, Sra. Silmara 
Souza Ribeiro, em conformidade com a a Lei Federal nº 8.935/94 como a Lei Complementar n. 112/2018 e o Provimento nº 
4/2021-CGJUS/ASJECGJUS. 
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade do serviço público; 
RESOLVE: 
Art. 1º NOMEAR a Sra. SILMARA SOUZA RIBEIRO, para responder como interina do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Taguatinga. 
Art. 2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences ao espólio, que 
porventura existam na serventia, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços, deverão ser 
transferidos a interina mediante assinatura de termo de guarda ou alugados nos termos do Provimento n°. 45/CNJ. 
Art. 3º. A transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia, 
devendo ser entregues ao interino(a), que para tanto assinará a respectiva ATA DE TRANSMISSÃO DE ACERVO. 
Art. 4º. No ato de transmissão do acervo deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências financeiras existente na 
ficha financeira da serventia extrajudicial, devendo promover a devolução de todos os selos livres constantes no momento da 
anexação, com a quitação dos débitos ou assinatura de compromisso de assunção de dívida como condicionante para assumir a 
serventia. 
Art. 5º.  No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário(a) interino(a) deverá 
apresentar o plano de informatização da serventia, informando a empresa que será contratada ou se mantida a atualmente 
contratada. 
Art. 6º. No prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transmissão do acervo, o delegatário(a) interino(a) deverá atualizar 
os dados da serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta”. 
Art. 7º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Art. 8º. Fica fixada à interina mensalmente a porcentagem máxima referente ao teto remuneratório constitucional, bem como a 
obrigatoriedade da prestação de contas nos termos do Provimento nº. 45/CNJ e do Provimento nº. 4/2021 - CGJUS-TO, ainda 
que a serventia se demonstre em algum momento deficitária. 
Art. 9º. Fica designado o dia 14/10/2021 para a realização do inventário e a transmissão do acervo ao delegatário(a) interino(a). 
Art. 10º. Para a condução dos trabalhos nomeio a servidora Tarcia Helena Faleiros, matricula 353407 para participar da 
condução da transmissão do acervo. 
Art. 11º Á equipe da Coordenadoria dos Serviços Notariais e de Registro CSEX para auxiliarem em loco na transmissão 
do acervo do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Taguatinga. 
Art. 12º Esta Portaria entra em vigor na data da transmissão do acervo conforme estabelecido no art. 8º, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 Publique-se. Cumpra-se. 
  
Vandré marques e Silva 
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Taguatinga 
 
Portaria Nº 2352/2021 - PRESIDÊNCIA/DF TAGUATINGA, de 30 de setembro de 2021 
O Excelentíssimo Senhor Dr. Vandré Marques e Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Taguatinga/TO, no 
uso das atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.00005336-5 que trata da Correição Geral Ordinária na Central de 
Mandados da Comarca de Taguatinga; 
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CONSIDERANDO a Decisão/Ofício nº 2306 / 2021 - CGJUS/ASJCGJUS, que determina dentre as providências: adotar 
mecanismo apropriado para o controle de frequência dos oficiais de justiça avaliadores, conforme previsão no art. 18 da Portaria 
TJTO nº 1083/2016 c/c art. 254 do Provimento nº 11/2019 
RESOLVE: 
Art. 1º Adotar a partir do dia 01 de outubro de 2021, o sistema de frequência manual dos oficiais de justiça avaliadores da 
Comarca de Taguatinga; 
Art. 2º Determinar que os Oficiais de Justiça avaliadores compareçam diariamente na Central de Mandados para assinar sua 
frequência; 
Art. 3º Determinar que o Oficial de Justiça em diligências na zona rural e/ou em outro percurso, informe a Central de Mandados, 
para que seja homologado e anotado em sua frequência; 
Art. 4º º Encaminhar mensalmente a DIGEP deste Tribunal, as frequências via SEI, a cargo da Secretária do Juízo. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS JURADOS E SUPLENTES PARA  O EXERCÍCIO DO ANO DE 2022 
O DOUTOR HELDER CARVALHO LISBOA, MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA TOCANTINÓPOLIS, 
ESTADO DO TOCANTINS... FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na 
conformidade com o artigo 425 do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.689/2008, ficam as pessoas abaixo relacionadas 
nomeadas para compor o corpo de jurados da Comarca de Tocantinópolis, para o exercício do ano de 2022: 

ORDEM                                 JURADOS DATA DE NASC. 

1.   
ADAILTON RIBEIRO DIAS                       04/08/1969 

2.   
ADLYS NAJARA MELO DE ALMEIDA VENANCIO        02/06/1990 

3.   
ADRIANA COSTA BRITO                          01/01/1982 

4.   ADRIANA PIRES SILVA MARINHO      
             

09/06/1985 

5.   
AILTON ALVES DA SILVA                        19/12/1970 

6.   
AIRTON ROCHA SANTOS                          29/11/1985 

7.   ALAN NUNES DE OLIVEIRA                       22/03/1994 

8.   ALCIANE MOURA ARRUDA VILARINS                25/04/1981 

9.   
ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES                  07/03/1977 

10.   
ALEXSANDRO SOUSA COSTA                       30/12/1975 

11.   ALINY DA SILVA AIRES                         27/06/1989 

12.   
ALLISSON OLIVEIRA DA SILVA                   16/03/1988 

13.   
ALLYNE DUARTE ARAÚJO 27/10/1990 

14.   ANA KARYNE FERNANDES FREITAS                 01/05/1979 

15.   
ANGELA MARIA MATOS FERREIRA                  28/03/1979 

16.   ANNA THÉRCIA JOSÉ CARVALHO DE AMORIM         27/08/1992 

17.   
ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR                      14/07/1975 
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18.   ARTUS SABOYA DE MORAES MELLO                 14/03/1981 

19.   
BEATRIZ ALVES DOS SANTOS                     23/09/1975 

20.   BETANHA DIAS RIBEIRO                         12/12/1976 

21.   
BRUNO GOMES DA CRUZ                          09/09/1982 

22.   
CAIO CESAR CARVALHO RODRIGUES                01/08/1995 

23.   
CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS                   30/06/1988 

24.   
CARLUCIA DE JESUS BRITO                      31/12/1983 

25.   
CARMEM LÚCIA DA SILVA                        30/11/1969 

26.   CAROLINE SOARES DA SILVA                     17/01/1985 

27.   
CATIA MAGNA RIBEIRO DIAS                     08/05/1978 

28.   
CELMA YARA PEREIRA DA SILVA                  03/09/1982 

29.   CESAR AUGUSTO PEREIRA COSTA                  12/09/1989 

30.   
CÉSAR DE JESUS MIRANDA                       15/07/1990 

31.   
CINELANDIA ARRUDA DE ALMEIDA                 06/11/1977 

32.   CLAUDEIR PEREIRA DA SILVA SOUSA              07/05/1982 

33.   
CLAUDIO CARPEGIANE FERREIRA DA SILVA         26/09/1980 

34.   
CLAUDIO CIPRIANO DA SILVA                    03/01/1967 

35.   CLEBER BORGES DE MORAIS                      01/11/1982 

36.   
CLEITON VIEIRA DA SILVA                      02/08/1974 

37.   CLEOMAR LOCATELLI                            10/06/1968 

38.   
CRISTIANE DE OLIVEIRA ROSA                   12/12/1970 

39.   
CRISTIANE PEREIRA SILVA 16/09/1984 

40.   
CYNTHIA FREITAS SOARES                       01/08/1993 

41.   
DAIANE COSTA ALMEIDA                         02/12/1985 

42.   
DAIANY KELEN PIMENTEL SOUSA                  03/12/1983 

43.   
DALVANIRA ALMEIDA                            08/08/1971 

44.   
DAMIANA MIRANDA LIMA                         28/07/1984 

45.   DANGELO ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA          15/12/1981 
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46.   DANIELLA UMBELINO DA SILVA                   14/02/1992 

47.   DANIELLY COELHO DE SOUSA                     17/05/1985 

48.   DANILLO AUGUSTO PEREIRA SOARES               01/05/1997 

49.   
DANILO MARINHO COSTA                         01/09/1988 

50.   
DARLISSON MATOS DA SILVA                     05/08/1994 

51.   
DAYANNE LOPES MARINHO BANDEIRA               07/10/1981 

52.   DELINAN SANTOS SILVA                         12/08/1969 

53.   DENISE SANTOS SOBRINHO                       21/07/1977 

54.   
DENIVALDO PEREIRA LIMA                       10/03/1978 

55.   
DEUSINALVA VIEIRA DE SOUSA LIMA              02/01/1983 

56.   
DIEGO ALVES DE JESUS                         01/01/1997 

57.   
DIEGO ANDRADE ALENCAR                        01/05/1999 

58.   
DIRCEU LENO DIAS BORGES                      29/05/1989 

59.   
DOUGLAS SOARES RIBEIRO                       30/04/1998 

60.   
EDENILSON GOMES DOS SANTOS                   12/06/1976 

61.   EDGLESYA SOUSA SILVA                         10/03/1993 

62.   
EDINALVA SILVA AGUIAR                        09/07/1973 

63.   EDMILSON MOREIRA DE SOUZA                    19/08/1986 

64.   
ELDER DE OLIVEIRA SANTOS                     29/11/1994 

65.   ELIANE DOURADO DE SOUSA FERNANDES            18/08/1979 

66.   
ELIANE GOMES ROCHA SOUSA 10/01/1975 

67.   
ELIAS DE ASSIS SIMÃO                         29/12/1996 

68.   ELIOMAR SANTANA                              23/10/1969 

69.   ELIZABETH SOARES LIMA TAVARES                17/01/1963 

70.   
ELIZANGELA DAMACENO DE OLIVEIRA              31/05/1981 

71.   
ELY MARCOS MARQUES DOS SANTOS                05/10/1990 

72.   ERIKA JOSIANE MIRANDA SILVA                  15/03/1982 

73.   
ERILENE PEREIRA DA SILVA                     26/08/1976 
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74.   
ERIQUI AUGUSTO OLIVEIRA SALES                04/02/1980 

75.   EROAIBA SOUSA CHIN                           28/04/1989 

76.   
EUZELIA OLIVEIRA RODRIGUES                   31/12/1982 

77.   FABILENE PEREIRA DA SILVA PACHECO            24/04/1982 

78.   FAGNER SOUZA GODOY                           09/05/1998 

79.   
FELIPE SABOIA NOVAIS LIMA                    20/04/1989 

80.   FERNANDA ALVES MOREIRA                       09/09/1994 

81.   FLOR DE LIZ COELHO DE SÁ                     19/07/1971 

82.   
FRANCISCA KEILA MARTINS DE SOUSA             30/09/1986 

83.   FRANCISCA RODRIGUES LOPES                    16/06/1961 

84.   
FRANCISCO FABIO FREIRE CARVALHO              17/11/1977 

85.   
FRANCISCO MAROEDES PAIVA DE OLIVEIRA         12/01/1976 

86.   FRANCKLIN REGINALDO BARBOSA BARROSO          06/11/1968 

87.   
FRANKISNEI SOUSA DE MOURA                    30/09/1976 

88.   GABRIEL GOMES DOS SANTOS                     27/06/1984 

89.   
GARDENE BEZERRA DE SOUSA                     05/05/1986 

90.   GASPAR QUEIROZ LABRE                         24/11/1984 

91.   
GENILDO AZEVEDO MARCELINO                    31/07/1964 

92.   
GÉSSICA MILENA SIMITH SOUSA                  11/02/1997 

93.   GIANO CARLOS DOS SANTOS GUIMARAES            08/04/1981 

94.   
GILMARCOS MOTA LEITE                         17/08/1992 

95.   GIZELDA MOURA RODRIGUES                      18/10/1970 

96.   
GLADSON NERES AIRES GABRIEL                  03/05/1985 

97.   
GUILHERME BATISTA FERNANDES CORRÊA           02/05/2003 

98.   
GUILHERME HENRIQUE AIRES MENDONÇA            29/09/1991 

99.   GUILHERME ROSENDO SANTOS COELHO              05/03/1993 

100.   
HELIO MAURO MARTINS DE OLIVEIRA              03/01/1974 

101.   
HEMERSON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR          30/04/1978 
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102.   
HYARA ALVES PEREIRA E SILVA                  01/08/1993 

103.   IANA CRISTINA DA COSTA AMORIM                24/08/1983 

104.   
IGOR MIRANDA DE SOUZA                        31/12/1997 

105.   
INÁCIO JOSÉ NOGUEIRA JÚNIOR                  17/06/1992 

106.   
IOLENE DIAS SANTANA                          11/08/1983 

107.   
IONARA MELO DE SOUSA                         10/06/1988 

108.   
ISAIAS ALVES DE SA                           02/01/1984 

109.   
ITALLA QUEIROZ RODRIGUES                     31/03/1996 

110.   
IVAN LOPES LEAL                              01/05/1981 

111.   
JACIARA MACIEL MOREIRA COÊLHO                01/11/1987 

112.   JACIEL PEREIRA DA SILVA                      22/11/1990 

113.   JAIR BARROS ARAUJO                           22/06/1970 

114.   JAMILLY OLIVEIRA DA SILVA                    27/09/1993 

115.   JANELUZ VIEIRA DE SOUSA                      02/02/1967 

116.   
JAQUELINE DE ARAÚJO MOURA                    29/04/1986 

117.   
JHENNIFER LORENA DA SILVA ALVES DE SOUSA     29/07/1998 

118.   
JOÃO DE QUEIROZ NETO                         01/05/1995 

119.   
JOELMIR SILVA SOUZA                          26/06/1983 

120.   
JOELSON ROCHA DE ARAÚJO                      11/02/1991 

121.   

JORDANA MOREIRA MILHOMEM                     31/03/1980 

122.   JOSÉ ALMIR PEREIRA ALENCAR                   17/08/1962 

123.   
JOSE DE RIBAMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO       30/08/1969 

124.   
JOSÉ FERNANDES LIMA                          30/05/1972 

125.   
JOSEDILMA MILHOMEM DA COSTA RIBEIRO          05/10/1983 

126.   
JOSIANE CARNEIRO MARANHÃO WCHÔA              09/04/1988 

127.   JOSIVANE NOLETO MARTINS                      22/08/1990 

128.   JUCILEIDE GOMES BARBOSA SANTOS               22/09/1972 

129.   
JULIO CESAR DE JESUS LIMA                    14/02/1991 
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130.   
JULLY ANNE ALMEIDA PIMENTEL                  07/05/1998 

131.   
KARLA LÚCIA FERRÉ LAGARES                    11/09/1993 

132.   KARLA MAYANE DA SILVA                        14/11/1996 

133.   
KARMEM SIRYLLA PEREIRA DE ARAUJO             01/08/1985 

134.   KLISMA SOUSA MARTINS                         26/06/1990 

135.   
LARYSSA PANTOJA DE OLIVEIRA CARVALHO         14/08/1992 

136.   
LEIDIANE OLIVEIRA COSTA                      13/11/1989 

137.   
LETÍCIA NOBRES BRANDÃO                       02/06/1992 

138.   
LORRANY RESPLANDES MONTEL                    07/02/1995 

139.   
LUCAS ALCANTARA SOARES                       19/02/1998 

140.   
LUCAS ARAÚJO MARTINS                         18/09/1993 

141.   
LUCAS IAZPEK CUNHA                           03/09/1984 

142.   
LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA DIAS             24/11/1997 

143.   
LUCIENE VIEIRA DA SILVA                      29/06/1988 

144.   
LUCILENE COELHO DA SILVA CONCEICAO           11/09/1974 

145.   
LUIS CARLOS CARVALHO MENDES                  01/11/1973 

146.   
MAGNO MACÊDO DE OLIVEIRA                     01/07/1993 

147.   MARCELO CHAGAS DA SILVA                      15/08/1989 

148.   
MARCIA OLIVEIRA FERREIRA COSTA               15/03/1978 

149.   

MARCOS DA SILVA ALMEIDA                      30/09/1980 

150.   
MARIA DA CONSOLAÇÃO LIMA DA SILVA            09/06/1978 

151.   
MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA             14/02/1982 

152.   
MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA             31/07/1977 

153.   
MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA SOUSA      08/09/1970 

154.   
MARIA ELDA PEREIRA BASTOS                    01/06/1989 

155.   
MARIA FRANCISCA DA SILVA GOMES               23/06/1982 

156.   
MARIA LUCIA SILVA                            30/08/1985 

157.   
MARIA VALCILENE COELHO DE SOUSA              31/05/1988 
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158.   
MARILENE ALVES DOS SANTOS CARNEIRO           26/03/1985 

159.   
MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA                  09/09/1973 

160.   
MARLUCIA NEVES DA SILVA MACHADO              08/05/1980 

161.   
MAYRA ALVES DOS SANTOS SILVA                 18/04/1992 

162.   
MICHELLE LOPES SILVA                         30/12/1983 

163.   
MIGUEL OLIVEIRA COSTA                        29/01/1991 

164.   NATÁLIA RODRIGUES DE MORAIS SANTANA          31/05/1989 

165.   
NEIELLEN RABÊLO RANGEL                       24/07/1989 

166.   
NEILA ALVES DE SA                            20/06/1988 

167.   
NILTON ROCHA DE OLIVEIRA COSTA               27/09/1981 

168.   
OCIRAN RODRIGUES SOARES                      30/11/1974 

169.   
PAULO ROGERIO CASTRO SILVA                   28/01/1995 

170.   
POLIANA PEREIRA DE FREITAS SOUSA             31/07/1992 

171.   
PRISCILA DA SILVA BRITO RESPLANDES           18/11/1990 

172.   
PRISCYLA CIRINO GOMES                        30/11/1985 

173.   RAIANA FERREIRA CARVALHO                     15/09/1983 

174.   
RAIMUNDA ANGELICA DE SOUSA                   16/06/1983 

175.   
RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA                    01/04/1985 

176.   
RAIMUNDO NONATO FERREIRA LOPES               31/08/1978 

177.   

RAIMUNDO NONATO MARQUES DA SILVA             31/01/1983 

178.   
RAYANE SILVA GALVAO                          30/08/1982 

179.   
REMERSSON BRUNO PEREIRA LIMA                 03/05/1985 

180.   
RENATA MARTINS DE SOUSA TORRES               15/05/1988 

181.   
RODRIGO DE FREITAS SOARES                    30/03/1991 

182.   
ROMÁRIO PEREIRA BARBOSA                      28/07/1989 

183.   
ROSANA ALVES SOARES                          30/06/1988 

184.   
ROSANA DA SILVA ALENCAR                      29/09/1988 

185.   ROSE MARY DA CONCEICAO SOUSA                 16/01/1962 
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186.   
ROSIANE SOARES DE SOUZA MELO                 31/12/1977 

187.   
SAMILLA DE OLIVEIRA PIRES                    01/03/1991 

188.   
SCHALOM ALMEIDA COELHO                       30/11/1992 

189.   
SILVANDA RODRIGUES OLANDA DE MORAIS          03/05/1982 

190.   
SILVANE PANTOJA DE OLIVEIRA                  02/11/1972 

191.   
SUELENE GOMES SILVA                          02/06/1978 

192.   
TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA                      14/05/1993 

193.   
VALMÁRCIA RODRIGUES DOS REIS                 31/08/1993 

194.   
VANDERLY FERREIRA CONCEIÇÃO                  13/02/1983 

195.   
VANESSA VIEIRA DE ABREU                      29/09/1984 

196.   
VENUZA SANTOS SILVA                          12/10/1975 

197.   VIRGINIA BORGES DA CRUZ RIBEIRO              19/09/1971 

198.   
WARLEY MICHELL SARAIVA DOS SANTOS            22/09/1987 

199.   
WESLEI ALVES AZEVEDO                         29/11/1989 

200.   
WRANO SOUSA LIMA                             30/04/1990 

E para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja Segunda via é fixada no placar do Fórum, consoante as 
disposições do artigo 426, parágrafo 1° da Lei 11.689/2008. Lei 11.689/2008. Seção VIII. Da Função do Jurado. 'Art. 436. O 
serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. § 1o 
Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, 
profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa 
no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.' (NR) 'Art. 437. 
Estão isentos do serviço do júri: I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; II - os Governadores e seus respectivos 
Secretários; III- os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; IV- os 
Prefeitos Municipais; V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; VI - os servidores do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; VII - as autoridades e os servidores da policia e da segurança pública; 
VIII - os militares em serviço ativo; IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; X- aqueles que o 
requererem, demonstrando justo impedimento.' (NR) 'Art. 438, A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 
filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto 
não prestar o serviço imposto. § 1.º Entende-se por serviço alternativo- o exercício de atividades de caráter administrativo, 
assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade 
conveniada para esses fins. § 2.º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.' (NR) 'Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá 
presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.' (NR) 'Art. 
440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional 
ou remoção voluntária.' (NR) 'Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que 
comparecer à sessão do júri.'(NR) 'Art. 442. Ao jurado que, sem causa legitima deixar de comparecer no dia marcado para a 
sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de l (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério 
do juiz, de acordo com a sua condição econômica. ' (NR) 'Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 
devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.' 
(NR) 'Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos 
trabalhos.'(NR) 'Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos 
mesmos termos em que o são os juízes togados.' (NR) 'Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 
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dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste 
Código.' (NR). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de outubro 
do ano de dois mil e vinte e um (08/10/2021). Eu, Edineia Alves de Sousa, Chefe de Secretaria, digitei e subscrevi. Helder 
Carvalho Lisboa, Juiz de Direito. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO  – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS : 5000254-35.2008.8.27.2731 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
EXEQUENTE :  ESTADO DO TOCANTINS 
EXECUTADOS : CARVALHO E LUSTOSA LTDA - ME, ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO e  LUCIVANE LUSTOSA 
PIMENTEL 
FINALIDADE: O Dr. Edimar de Paula – Juiz de Direito em auxílio a 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e 
Precatórias Cíveis de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte 
executada CARVALHO E LUSTOSA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 38.155.859/0001-42 , na pessoa dos representantes 
legais ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO (inscrito no CPF 387.746.821-72) e  LUCIVANE LUSTOSA PIMENTEL (inscrita 
no CPF 38910659149) atualmente com endereço incerto e não sabido, para no prazo de 5 (CINCO) dias pagarem, a dívida no 
valor de R$ 34.723,72 (trinta e quatro mil e setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), com os juros e multa de 
mora e encargos indicados na(s) Certidão(es) da Dívida Ativa Nª A-937/2007. A-939/2007, A-941/2007, A-942/2007, A-
1006/2007 de 12/03/2007. a ser(em) atualizada(s) no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover(em) ais) 
garantlals da(s) execução(ões) nos termo do art. 9° da Lei n° 6.830/80.Tudo conforme Despacho prolatado nos autos no evento 
33. 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, THERESA D'AVILA , servidora do NACOM, que digitei e subscrevi. Paraíso do Tocantins, 07 
de outubro de 2021. Assinado eletronicamente por EDIMAR DE PAULA.Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GUARAÍ 

2ª Vara Cível, Família e Sucessões Infância e Juventude  
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email: 

civguarai2@tjto.jus.br 
  

Inventário Nº 0000166-58.2021.8.27.2721/TO 
AUTOR: LUCIANO SILVA BRAGA FERREIRA (Inventariante) 
AUTOR: TALITA ALVES BRAGA 
AUTOR: JANAÍNA APARECIDA SILVA BRAGA AZIZI 
AUTOR: TÂNIA ALVES BRAGA DE OLIVEIRA 
RÉU: WALTER BRAGA FERREIRA (Espólio) 

EDITAL Nº 3369125 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Inventário n. 0000166-58.2021.827.2721, movida por 
LUCIANO SILVA BRAGA FERREIRA em face do espólio de WALTER BRAGA FERREIRA, que era brasileiro, casado, CPF n. 107.381.777-
68, RG n. 559.737 SSP/IPF – RJ, falecido aos 27 de fevereiro de 2010; e, por meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as primeiras declarações constantes do evento 23, do processo supramencionado. Ressaltando 
que consta das primeiras declarações como herdeiros: a Sra. TALITA ALVES BRAGA, brasileira, divorciada, artesã, inscrita sob o CPF nº 
737.908.777-00, residente e domiciliada na Rua São João Bernardo, nº 147, apartamento 301, Penha – Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 21.070- 
470; a Sra. JANAINA APARECIDA SILVA BRAGA AZIZI, brasileira, casada, médica, inscrita no CPF sob o nº 041.754.267-44, residente e 
domiciliada na Rua 31, nº 143, Jardim Itatiaia, CEP nº 27.580-000, Itatiaia/RJ; a Sra. TÂNIA ALVES BRAGA DE OLIVEIRA, brasileira, sem 
qualificação conhecida, residente e domiciliada na Rua São João Bernardo, nº 147, apartamento 301, Penha – Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 
21.070-470 e o Sr. LUCIANO SILVA BRAGA FERREIRA, brasileiro, divorciado, vendedor, inscrito de RG nº 11589530-2, CPF sob o nº 
082.295.297-10, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora das Graças, São Geraldo, Nº 293/201, Volta Redonda/RJ, CEP 27.253-
610. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital 
que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 14/09/2021. Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei. Eu, 
Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretariá, conferi a presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Juiz de Direito 
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PALMAS 
2ª Vara Cível 

  
MONITÓRIA Nº 0000247-51.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: JOSE SIDNEY DE OLIVEIRA 
RÉU: EMERSON PEREIRA DE CARVALHO 
RÉU: E. P. DE CARVALHO & CIA LTDA 
  

EDITAL Nº 3583850 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

  
MONITÓRIA Nº 0000247-51.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: JOSE SIDNEY DE OLIVEIRA 
RÉU: EMERSON PEREIRA DE CARVALHO 
RÉU: E. P. DE CARVALHO & CIA LTDA 
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de E.P. DE CARVALHO & CIA LTDA, EMERSON PEREIRA DE CARVALHO  
e JOSE SIDNEY DE OLIVEIRA, para no prazo de 15 (quinze) dias, em querendo, pagar o valor de face do título indicado na 
petição inicial, acrescido apenas de correção monetária contada da inadimplência e juros de 1% ao mês contados da citação. 
Caso cumpra, ficará isento de custas processuais, e os honorários advocatícios serão devidos à ordem de 5% (cinco por cento) 
do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC). No mesmo prazo poderá oferecer embargos. 
DECISÃO : Razão assiste ao autor. Diversas foram as formas para a tentativa e citação do requerido, sendo que em todas elas, 
não houve êxito. O art. 242 do CPC diz que a citação será sempre pessoal, podendo a mesma ser feita por Edital quando 
preenchido os requisitos do art. 256 do CPC. Art. 256 A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o 
citando; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III – nos casos expressos em lei. No 
caso em tela, restou evidente que a parte está em local incerto e não sabido, o desconhecimento do endereço da parte requerida 
é evidente, uma vez que se esgotaram as tentativas de busca. Diante de tais argumentos acima colocados, hei por bem deferir o 
pedido de citação por edital, com prazo de 20 dias (art. 257, III). Cumpra-se. P.I. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e 
consulte através da "consulta pública". Palmas, data e horários certificados pelo sistema. 
 Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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 3583850v2 e do código CRC 589dd6c5. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 13/9/2021, às 15:39:56 
 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO TOCANTINS 
ASMETO 

  
Cronograma de prazos das Eleições Asmeto 2021. 

  

DATA/HORARIO EVENTOS 

20 de outubro de 2021 Prazo para registro das chapas 

25 de outubro de 2021 Prazo para impugnação de candidatura 

27 de outubro de 2021 Julgamento das impugnações. 

29 de outubro de 2021 Prazo para recurso 

01 de novembro de 2021 Julgamento dos recursos 

13 de novembro de 2021, às 10h Sorteio na posição na cédula 

14 de novembro de 2021 Data limite para substituição do nome na cédula 

18 de novembro de 2021 Data limite para remessa das cédulas pelo correio 
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26 de novembro de 2021 Publicação da lista de votantes 

03 de dezembro de 2021 Data limite para recebimento dos votos por sobrecarta 

03 de dezembro de 2021 Data limite para voto pela internet 

04 de dezembro de 2021 Dia da votação 

  
Palmas – TO, 06 de outubro de 2021 

  
Juiz Gil de Araújo Corrêa 

Presidente da Comissão Eleitoral 
  

Juiz Luiz Astolfo de Deus Amorim 
Membro da Comissão Eleitoral 

  
Juíza Silvana Maria Parfieniuk 
Membro da Comissão Eleitoral 

  
  

REGULAMENTO PARA AS ELEIÇÕES DIRETAS À DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO TOCANTINS 
  

A Comissão Eleitoral formada através de edital expedido pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da ASMETO, publicada no 
DJ-TO nº 5051, pág. 37, com circulação no dia 28/09/2021, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 33, alínea “c” do Estatuto 
Social da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins 
(ASMETO), resolve expedir as presentes instruções para a eleição da 
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Fiscal da referida entidade, 
que ocorrerá no dia 04 de dezembro de 2021, na Sede Campestre. 

  
  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
Art. 1º. A eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo e Fiscal da ASMETO será realizada em conformidade com o 
disposto em seu Estatuto e neste regulamento. 
  
Art. 2º. Mediante voto secreto, universal e direto, incumbe aos associados efetivos e no gozo de seus direitos sociais, elegerem 
os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo e Fiscal. 
  
Parágrafo único: Não será permitido o voto através de procuração. 
  
Art. 3º. A eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo e Fiscal realizar-se-á no dia 04 de dezembro de 2021 na 
Sede Campestre da ASMETO, no período compreendido entre 08h00mine 17h00min. 
  
§1º. Nos termos do art. 27 do Estatuto Social consolidado da Asmeto, o prazo de registro das chapas encerra-se no dia 20 de 
outubro de 2021, às 18h00min. 
  
§2º.O pedido de registro deverá vir acompanhado de fotografia do candidato, em tamanho 3x4, fundo branco e vestimentas de 
cor escura.      
                        
Art. 4º. Só poderão ser eleitos os magistrados associados em regular situação junto a ASMETO, inclusive quanto ao pagamento 
das contribuições devidas. 
  

DO VOTO 
  
Art. 5º. O voto secreto será assegurado mediante as seguintes providências: 
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I –               Uso de cédula, impressa, contendo todas as chapas registradas, a ser enviada à residência dos magistrados e 
encaminhada, via correios, ou entregue pessoalmente, em sobrecarta, na sede administrativa da associação; 
II –             Uso de cédula, em urna eletrônica, a ser disponibilizado para votação pessoal, na sede campestre da associação, no 
dia da eleição; 
III -            Emprego de urna de lona que assegure a inviolabilidade do voto por carta; 
IV –           Local indevassável para o ato de votar. 
V -         Uso de cédula virtual, através da rede mundial de computadores (internet), atendido o disposto no artigo 21 deste 
regulamento. 
  
§1º. O voto será desvinculado, podendo o eleitor compor sua chapa, sendo nulo o voto em dois candidatos para o mesmo cargo. 
  
§2º. A implementação do sistema de votação previsto no inciso V deste artigo dependerá da viabilidade técnica e econômica. 
  
  

DA CÉDULA 
  
Art. 6º. A cédula, destinada ao voto por carta,contendo as chapas registradas e o logotipo da ASMETO deverá ser impressa e 
confeccionada em papel em branco, com tinta preta e tipos uniformes. 
  

§1º. As chapas conterão os nomes dos candidatos e respectivos cargos aos quais concorrem. 
  

§2º. Ao lado dos nomes dos candidatos, haverá um retângulo em branco, onde o eleitor assinalará sua escolha. 
  
§3º. A posição das chapas na cédula será sorteada no dia 13 de novembro de 2021, às 10h na Sede Administrativa 
da ASMETO, pelo Presidente da Comissão Eleitoral e na presença dos interessados, caso queiram. 
  

DAS INEGIBILIDADES 
  
Art. 7º. São considerados inelegíveis: 
  

I –        Os associados investidos nas funções de Presidente, Vice-Presidente, Corregedores de Justiça e Eleitoral, Juiz 
Corregedor, salvo se descompatibilizarem quarenta e cinco dias antes do pleito. 

  
II –      O associado que, no exercício da Presidência da Associação, não tiver suas contas aprovadas na forma 
estatutária. 

  
III –     O magistrado associado que não se encontre em dia com as obrigações sociais da ASMETO. 

  
DOS ATOS PREPARATÓRIOS 

  
Art. 8º. Até o dia 25 de outubro de 2021, às 17h qualquer associado poderá impugnar candidatura. 
  
Art. 9º. Será recusada a inscrição de chapa que não apresente candidatos para preenchimento de todos os cargos. 
  
  
  

DA IMPUGNAÇÃO E REGISTRO 
  
Art. 10. A impugnação será distribuída pelo Presidente da Comissão Eleitoral aos demais membros, para elaboração do relatório 
e voto. 
  

§1º. A Comissão Eleitoral reunir-se-á no dia 27 de outubro de 2021, às 18h, na sede administrativa da ASMETO, 
para julgamento das impugnações. 
  
§2º. A decisão será tomada por maioria simples, votando em primeiro lugar o relator designado, seguido pelo juiz 
membro e o Presidente, considerando-se publicada na mesma data. 
  
§3º. Da decisão da Comissão que apreciar a impugnação, caberá recurso ao Conselho Deliberativo no prazo de 
dois dias, que decidirá em igual período (Art. 31 do Estatuto Social da ASMETO). 
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Art. 12. Na ausência de impugnações ou após julgamento das mesmas, a Comissão decidirá quanto aos registros e na hipótese 
de indeferimento caberá recurso para Assembléia Geral (Art. 37 do Estatuto Social da ASMETO). 
  
Parágrafo único: A chapa que tiver candidatura indeferida, terá o prazo de dois dias para providenciar a substituição do 
respectivo candidato, sob pena de indeferimento do registro. (Art. 27 – §3º do Estatuto Social da ASMETO). 
  
Art. 13. Nos casos de renúncia ou desistência de candidato, a chapa deverá providenciar a substituição em dois dias. 
  
§1º. Caso não seja procedida a substituição no prazo indicado, a chapa terá cancelado o seu registro (Art. 27, §3º. do Estatuto 
Social ASMETO) 
  
§2º. Sem prejuízo do caput deste artigo, as substituições de nomes na cédula de votação somente poderá ocorrer até dia 14 de 
novembro de 2021, até as 17h. 
  
  

DOS FISCAIS 
  
Art. 14. Havendo mais de uma chapa registrada, poderá cada uma indicar dois fiscais associados da ASMETO, para atuação 
junto a Comissão Eleitoral durante o pleito (votação e apuração) 
  
Parágrafo único: Os fiscais indicados deverão, constatada qualquer irregularidade no processo de votação e apuração, 
imediatamente apresentar a respectiva impugnação que constará da ata final dos trabalhos. 
  
Art. 15. Resolvida a impugnação pela Comissão Eleitoral, os fiscais poderão interpor recurso imediatamente a Assembléia Geral, 
sob pena de preclusão. 
  

DAS DIVERSAS FORMAS DE VOTAÇÃO 
  
Art. 16. Os eleitores poderão votar por sobrecarta, pela internet e pessoalmente na sede campestre da ASMETO, no dia e hora já 
designados. 
Parágrafo único: Os procedimentos de preparação, lacração, identificação e geração de mídia da urna eletrônica serão 
comunicados mediante afixação de edital no placar da ASMETO e se necessário por comunicação pessoal aos candidatos e 
fiscais designados via e-mail. 
  

DA VOTAÇÃO POR SOBRECARTA 
  
Art. 17. Findo o prazo para impugnação dos registros das chapas, a secretaria da ASMETO remeterá aos eleitores, conforme 
endereço constante no cadastro geral da associação, circular informativa do pleito, acompanhada de duas sobrecartas, de 
tamanhos diferentes, e da cédula de votação, rubricada pelos membros da Comissão Eleitoral. 
  
Art.18. O eleitor, desejando votar por sobrecarta, procederá da seguinte forma: 
I – assinalará no quadrado apropriado da cédula a chapa de sua escolha ou assinalará individualmente os nomes dos candidatos 
de sua escolha, dobrando-a e colocando-a dentro da sobrecarta menor; 
II – colocará a sobrecarta menor dentro da sobrecarta maior, remetendo-a para a caixa postal da ASMETO, identificando-se 
somente a sobrecarta maior. 
  
Art. 19. A sobrecarta menor não deverá conter, em hipótese alguma, qualquer tipo de identificação ou sinal que permita a 
identificação do voto, sob pena de ser anulado. 
  
Art. 20. Funcionará na sede administrativa da ASMETO uma mesa de recepção de votos por sobrecarta, as quais deverão ser 
protocoladas pela Secretaria e ao final do expediente relacionadas em ata pela Comissão e guardadas em urna de lona, 
devidamente lacrada. 
§ 1º - Os votos por sobrecarta somente serão computados se recebidos até as 18h do dia 03 de dezembro de 2021 (horário 
local). 
§ 2º – Os votos por sobrecarta serão mantidos em urna própria nos termos do caput e preservados na respectiva sobrecarta 
maior, depois de listados por nome e matrícula. 
  

DA VOTAÇÃO PELA INTERNET 
  
Art.21. A Secretaria da ASMETO remeterá aos eleitores, para o endereço constante do Cadastro Geral da ASMETO, e-mail 
contendo informações sobre o login e a senha exclusiva para o exercício do voto pela internet. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5058 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE OUTUBRO DE 2021 42 

 

 
 

  
Art.22. O eleitor poderá votar pela internet entre os dias 02 e 03 de dezembro de 2021, ininterruptamente. A votação será iniciada 
às 08h do dia 02 de dezembro de 2021 e será encerrada às 20h do dia 03 de dezembro de 2021 (horário de Brasilia). 
  
  

DA VOTAÇÃO NA SEDE CAMPESTRE 
  
Art.23. No dia 04 de dezembro de 2021, os eleitores que não optarem pelo voto por sobrecarta ou pela internet poderão votar 
pessoalmente em urna eletrônica, na sede campestre da ASMETO, no período compreendido entre 08h00min e 17h00min 
(horário local). 
  
Art. 24. Os eleitores que forem impugnados votarão em separado, em sobrecarta, que deverá ser depositada em urna própria. 
  
Art. 25. Identificado o eleitor, a Comissão Eleitoral verificará se já votou por sobrecarta, para que não haja duplicidade de votos. 
  
Art. 26. Em seguida, estando o eleitor apto a votar, assinará a lista de votantes, sendo a urna eletrônica liberada para votação. 
  

DA APURAÇÃO 
  
Art. 27. Após o término da votação, imediatamente a Comissão Eleitoral procederá a apuração dos votos. 
  
Art. 28. Constatada a regularidade da votação, pela contagem dos votos depositados e dos presentes à votação, proceder-se-á a 
sua contagem. 
  
§1º. Os votos em separado não serão computados se acolhida a impugnação pela Comissão Eleitoral. 
  
§2º. Apresentando a cédula sinal, rasura ou qualquer manifestação que identifique o eleitor, esta será considerada nula. 
  

DA LISTA DE VOTANTES 
  
Art. 29. Até o dia 26 de novembro de 2021, a Secretaria Geral da ASMETO confeccionará a lista de votantes. 
  

§1º. A lista de votantes, em duas vias, será remetida ao Presidente da Comissão Eleitoral, devendo uma delas ser 
afixada de forma visível no local de votação. 

  
Art. 30. Os candidatos registrados poderão obter, na secretaria da ASMETO, cópia da lista definitiva de votantes. 
  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art. 31. A Comissão Eleitoral lavrará ata dos trabalhos, nela fazendo constar, além dos incidentes, o número total de votos 
atribuídos a cada candidato, além dos votos considerados nulos e em branco. 
  
Art. 32. Encerrados os trabalhos, a Comissão imediatamente encaminhará ao Presidente da Assembléia Geral o resultado das 
apurações e os recursos interpostos. Decididos estes pela Assembléia, fará o Presidente a proclamação oficial dos resultados do 
pleito. 
  
Art. 33. Os prazos previstos neste regulamento estão cronologicamente dispostos no Anexo I. 
  
Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, aplicando-se as regras estatutárias e, supletiva e 
subsidiariamente, as disposições da legislação eleitoral vigente. 
  
Palmas-TO, 07 de outubro de 2021 
  

Juiz Gil de Araújo Corrêa 
Presidente 

  
Juiz Luiz Astolfo de Deus Amorim 

Membro 
  

Juíza Silvana Maria Parfieniuk 
Membro 
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 PALMAS 
5ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5041529-91.2013.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB SP128341) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 
5041529-91.2013.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB SP128341) 
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB SP211648) 
RÉU: MARIA DE LOURDES SANTOS CASTELLO 

EDITAL Nº 3670071 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 

O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz Auxiliar das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO, no uso de suas 
atribuiçoes legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de Palmas, 
tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL, com número de processo: 5041529-91.2013.8.27.2729, 
proposta por BANCO DO BRASIL SA, em desfavor de MARIA DE LOURDES SANTOS CASTELLO. FICA(M) CITADA(S) a(s) 
parte(s) executada MARIA DE LOURDES SANTOS CASTELLO atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome(m) 
conhecimento da presente ação, bem como para que PAGUE(M), no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES 
LEGAIS, ou ofereça(m) bens à penhora, suficientes para assegurar a toitalidade do débito, sob pena de lhe ser(em)penhorados 
bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução. Valor da dívida R$ 83.957,07 (oitenta e três mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e sete centavos). FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) de que lhe será nomeado curador em caso da 
ausência de sua manifestação. 
OBSERVAÇÃO: Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc em www.tjto.jus.br, 
após inserir o nº dos autos e chave nº. 256956861513 (Normativa nº 1/2016 - Presidência/ASPRE). Para consultas, basta 
acessar o link: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/, na aba consulta pública, inserir o número do processo e a 
chave para acesso integral. 
Assim, pelo que dos autos consta, expediu-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que, após exarar o 
seu respeitável "cumpra-se", se digne determinar as diligências para o seu integral cumprimento, com o que está prestando 
relevantes serviços à Justiça. Eu, RAIMUNDA PINTO DE SOUSA, Técnico(a) Judiciário(a) da secretaria judicial unificada das 
varas cíveis, o digitar e subscrevo. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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 3670071v3 e do código CRC 28ae308c. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 21/9/2021, às 19:24:21 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 490, de 8 de outubro 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 21.0.000024898-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 6 de outubro de 2021, Caio Julio Cesar Jorge Milhomem, do cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 491, de 8 de outubro 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 21.0.000024898-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Gustavo Costa Fôlha para o cargo de provimento em 
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comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Pedro Nelson de Miranda 
Coutinho. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 492, de 8 de outubro 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 21.0.000024519-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 1º de outubro de 2021, Giovanna Rodrigues Barbosa de Mendonça, do cargo de 
provimento em comissão de Secretária TJ, com lotação no gabinete do Juiz Convocado José Ribamar Mendes Júnior. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 493, de 8 de outubro 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 21.0.000024519-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Teresa Rachel Câmara Nolêto para o cargo de provimento 
em comissão de Secretária TJ, com lotação no gabinete do Juiz Convocado José Ribamar Mendes Júnior. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1313/2021, de 08 de outubro 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 Maria Lima, matrícula nº 130474, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1314/2021, de 08 de outubro 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 Fica o magistrado Marcello Rodrigues de Ataides autorizado a usufruir suas férias no período de 08/11 a 

07/12/2021, referentes ao exercício de 2021.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1315/2021, de 08 de outubro 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 Jocy Gomes de Almeida, matrícula nº 127653, relativas ao exercício de 2021, marcadas 

para o período de 13/10 a 11/12/2021, para serem usufruídas em 17/10 a 15/12/2022, 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 1316/2021, de 08 de outubro 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 Allan Martins Ferreira, matrícula nº 128258, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1317/2021, de 08 de outubro 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 Adriano Morelli, matrícula nº 129745, relativas ao exercício de 2021, marcadas 

para o período de 10/11 a 09/12/2021, 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 1318/2021, de 08 de outubro 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 Adriano Morelli, matrícula nº 129745, relativas ao exercício de 2021, marcadas 

para o período de 11/10 a 09/11/2021, 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 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2429/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 07 de outubro 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 21.0.000022865-3; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- TJTO, que dispõe sobre a gestão patrimonial no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão de recebimento dos bens constantes na nota de empenho n° 2021NE03321; 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I -  Joana Darc Batista Silva - matrícula nº 263644; 
II - Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula nº 352416;  
III - Leomar José da Silva Barros - matrícula nº 253060. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2346/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 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; 
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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 264/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000014713-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Disbrava - Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína - Ltda, que tem por objeto a aquisição 
de veículos zero quilômetro, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araújo de Miranda, matrícula 204861, como gestor do contrato nº 264/2021, e o 
servidor Acácio Lopes Lima, matrícula 185243, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2347/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 30 de setembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de administração de bens 
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 264/2021, referente ao 
Processo Administrativo 21.0.000014713-0, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Disbrava - Distribuidora 
Brasileira de Veículos Araguaína - Ltda, que tem por objeto a aquisição de veículos zero quilômetro, para atender às demandas 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM / SETRAN  Jhonne Araújo  de Miranda 204861 

DIADM /SETRAN  Acácio Lopes Lima 185243  

DIADM /DPATR Joana Darc Batista 263644 

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

 Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1743/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98755 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 823,29, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiras 
do Tocantins-TO, no período de 06/10/2021 a 08/10/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização 
fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000004846-9.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Camilla Araujo Matos, Matrícula 359910, o valor de R$ 612,27, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiras do Tocantins-TO, no período de 06/10/2021 
a 08/10/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 
21.0.000004846-9.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Carla Rejany Pimenta de Andrade, Matrícula 354758, o valor de R$ 612,27, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiras do Tocantins-TO, no período de 
06/10/2021 a 08/10/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 
21.0.000004846-9.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Roger Vitor Cunha Rocha Miranda , Matrícula 359853, o valor de R$ 612,27, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
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determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiras do Tocantins-TO, no período de 
06/10/2021 a 08/10/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 
21.0.000004846-9.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 612,27, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 337,63, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiras do Tocantins-TO, no período de 06/10/2021 
a 08/10/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 
21.0.000004846-9.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1744/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98745 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 133,75, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-
TO, no período de 29/09/2021 a 29/09/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o 
disposto no SEI 20.0.000000421-0.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Camilla Araujo Matos, Matrícula 359910, o valor de R$ 91,55, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 29/09/2021 a 
29/09/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 20.0.000000421-
0.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 91,55, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 29/09/2021 a 
29/09/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 20.0.000000421-
0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1745/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98744 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período de 
07/10/2021 a 08/10/2021, com a finalidade de receber a obra de reforma do Fórum da Comarca de destino, conforme SEI nº. 
21.0.000006404-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1746/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98742 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Eduardo Henrique da Rocha Pereira , Matrícula 358413, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
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06/10/2021 a 07/10/2021, com a finalidade de receber a obra de reforma do Fórum da Comarca de destino, conforme SEI nº. 
21.0.000006446-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1747/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98763 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Henrique de Almeida e Silva Amaral, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 352880, o 
valor de R$ 302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Palmas-TO, no 
período de 01/10/2021 a 02/10/2021, com a finalidade de deslocamento à Palmas para emissão do Certificado Digital, conforme 
Service Desk R40241.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1748/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98762 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Henrique de Almeida e Silva Amaral, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 352880, o 
valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Palmas-TO, no 
período de 20/09/2021 a 21/09/2021, com a finalidade de comparecimento pessoal na Caixa Econômica Federal para 
configuração do computador para acesso ao internet banking da conta de recebimento das diligências dos oficiais de justiça, 
conforme SEI 21.0.000009048-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1749/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98761 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Henrique de Almeida e Silva Amaral, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 352880, o 
valor de R$ 302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Palmas-TO, no 
período de 10/09/2021 a 11/09/2021, com a finalidade de comparecimento à Caixa Econômica Federal para alteração da 
Assinatura Eletrônica da conta de recebimento das diligências dos oficiais de justiça, conforme SEI 21.0.000009048-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1750/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98740 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, o valor de R$ 401,24, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período de 06/10/2021 a 
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08/10/2021, com a finalidade de receber as obras de reforma dos Fórum das Comarcas de destino, conforme SEI nº. 
21.0.000006446-4.  

Art. 2º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, o valor de R$ 
401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período de 
06/10/2021 a 08/10/2021, com a finalidade de receber as obras de reforma dos Fórum das Comarcas de destino, conforme SEI 
nº. 21.0.000006446-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1751/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98865 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 401,24, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natividade-TO, no período de 06/10/2021 
a 08/10/2021, com a finalidade de continuidade da manutenção corretiva, no prédio do fórum da referida comarca, confomre SEI 
21.0.000000088-1,.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1752/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98261 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 
24/09/2021 a 24/09/2021, com a finalidade de conduzir servidora da NUPEMEC, visando realização de serviços no CEJUSC da 
Comarca de Miracema (Círculo da Justiça Restaurativa), conforme via sistema gestão frotas, sob o protocolo nº 83208.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1753/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98777 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, o valor 
de R$ 907,68, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no 
período de 07/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar a montagem e organização dos móveis da Comarca de 
Wanderlândia, conforme SEI 21.0.000002702-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Gilmar Alves dos Santos, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 115957, o valor de R$ 
907,68, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Wanderlandia-TO, no período de 
07/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar a montagem e organização dos móveis da Comarca de Wanderlândia, 
conforme SEI 21.0.000002702-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1754/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98688 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Elena Alves Coelho, Matrícula 990649, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Santa Rosa 
do Tocantins-TO, no período de 11/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00006722120188272727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1755/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98691 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nilza Ferreira de Sousa, Matrícula 990573, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Lagoa da Confusao-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 24/09/2021 a 24/09/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000887-
28.2021.8.27.2715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1756/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98697 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatiane Vieira de Carvalho Léda, Matrícula 990241, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 04/10/2021 a 04/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000362-60.2019.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1757/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98666 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 07/10/2021 a 08/10/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado nos 
processos 0006937-49.2021.8.27.2722, 0010108-48.2020.8.27.2722 e 0012318-72.2020.8.27.2722.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1758/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98667 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Wania Soares Lima, Matrícula 357648, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 02/10/2021 a 02/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0003881-
36.2020.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1759/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98696 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, Matrícula 356701, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos 
Bois-TO, no período de 11/10/2021 a 11/10/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001662-10.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1760/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98684 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rita de Sousa Pinheiro , Matrícula 356685, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 08/10/2021 a 08/10/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0002194-
94.2020.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1761/2021, de 08 de outubro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/98695 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marlene Romão da Silva Oliveira, Matrícula 352890, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO 
para Bandeirantes do Tocantins-TO, no período de 02/10/2021 a 02/10/2021, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 00029499620208272708.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2021 
PROCESSO 21.0.000022690-1 
CONTRATO Nº 268/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CONTRATADA: Eletropeças Ti Comercial - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de materiais (acessórios de sonorização), para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 3.708,16 (três mil e setecentos e oito reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2021 
PROCESSO 21.0.000023047-0 
CONTRATO Nº 268/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Cleber Nascimento da Rosa 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente (acessórios e equipamentos de sonorização), para suprir as 
necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 138.200,00 (cento e trinta e oito mil e duzentos reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 / 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2021 
PROCESSO 21.0.000022689-8 
CONTRATO Nº 283/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Eletroquip Comércio e Licitações – Ltda 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (acessórios de sonorização), para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
Tocantinense. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2021 
PROCESSO 21.0.000020182-8 
CONTRATO Nº 261/2021 
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CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Labor Indústria de Móveis Para Escritório – EIRELI 
OBJETO: Aquisição de mobiliários para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária 
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065  
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021 
PROCESSO 21.0.000023040-2 
CONTRATO Nº 279/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Agem Tecnologia Distribuidora – Ltda 
OBJETO: Aquisição de webcam para suprir as necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 36.875,00 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 25/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2021 
PROCESSO 21.0.000022697-9 
CONTRATO Nº 275/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: JR Araújo Nordeste Comercial e Distribuicão – EIRELI 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (acessórios de sonorização), para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
Tocantinense. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 1.610,00 (hum mil e seiscentos e dez reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2021 
PROCESSO 21.0.000022693-6 
CONTRATO Nº 282/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CONTRATADA: ZS Têxtil Indústria de Confecções EIRELI – EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 47/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 
PROCESSO 21.0.000022674-0 
CONTRATO Nº 291/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: O & M Multvisão Comercial EIRELI – EPP 
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos 
serviços de manutenção predial. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 9.125,00 (nove mil cento e vinte e cinco reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 42/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2021 
PROCESSO 21.0.000020833-4 
CONTRATO Nº 265/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tecar Diesel Caminhões e Ônibus – Ltda 
OBJETO: Aquisição de veículos zero quilômetro, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos veículos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3076 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  – SRP Nº 26/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2021 
PROCESSO 21.0.000022704-5 
CONTRATO Nº 271/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lemes e Antunys Ltda- ME 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 21.817,00 (vinte e um mil oitocentos e dezessete reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185   
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 8 de outubro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 433/2021  
PROCESSO 21.0.000024708-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Nilza Ferreira de Souza 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, por meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a 
possibilidade de produção antecipada de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 
do Código de Processo Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de 
Cristalândia, conforme disposições previstas neste Termo e no Edital de Credenciamento. 
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: 050100 – Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2392 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4492  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 435/2021 
PROCESSO 21.0.000024075-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Natalia Nunes Machado Rocha 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a prestação de serviços de caráter auxiliar e especializado de entrevistadora de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, por meio de depoimento especial, durante a fase probatória em processos judiciais, com a 
possibilidade de produção antecipada de prova no processo penal, antes do ajuizamento da ação, conforme inciso I do art. 156 
do Código de Processo Penal, para atender as demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de 
Araguacema, conforme disposições previstas neste Termo e no Edital de Credenciamento. 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: 050100 – Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2392 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4492  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 

DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 424/2021 
PROCESSO 21.0.000024468-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Antonia Alice Silva Moreira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Augustinópolis e Cidade de Augustinópolis. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 429/2021 
PROCESSO 21.0.000024603-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Rayane Alves Lacerda 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 437/2021 
PROCESSO 21.0.000024774-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Lucymara da Silva Santos Sobrinho 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 438/2021  
PROCESSO 21.0.000024775-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Adriana Machado Bueno 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 439/2021 
PROCESSO 21.0.000024776-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Allanny Duarte Soares 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 443/2021 
PROCESSO 21.0.000024758-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Rosamaura Alves dos Anjos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Araguacema e Cidade de Araguacema. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 444/2021 
PROCESSO 21.0.000024761-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Janaina da Costa Mendes Ferreira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miranorte e Cidade de Miranorte. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 445/2021 
PROCESSO 21.0.000024948-0 
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jordana Borges de Azevedo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Guaraí e Cidade de Guaraí. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 447/2021 
PROCESSO 21.0.000024950-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Paula Alves Neves Asevedo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Peixe e Cidade de Peixe. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de outubro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1319/2021, de 08 de outubro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora GILENES FERREIRA DE MORAIS, matrícula nº 135263, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 08/10 a 06/11/2021, a partir de 08/10/2021 até 06/11/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 08/03 a 06/04/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1320/2021, de 08 de outubro 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora LUCILENE APARECIDA DA SILVA, matrícula nº 262745, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 27/09 a 11/10/2021, a partir de 08/10/2021 até 11/10/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 05/05/2022, 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 1321/2021, de 08 de outubro 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 AMANDA DE ARAUJO PRIMO MEDEIROS, matrícula nº 214563, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 08/10 a 06/11/2021, a partir de 08/10/2021 até 06/11/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/10 a 01/11/2022, 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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