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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000488-46.2019.8.27.2722/TO

AUTOR: V. FERREIRA DA SILVA
RÉU: JARLEIJAHNE BARBOZA DOS PASSOS

EDITAL Nº 3258774

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.

                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Gurupi, no exercício de suas atribuições legais etc.
 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0000488-46.2019.8.27.2722, de Ação de
Cumprimento de sentença requerida por V. FERREIRA DA SILVA em face de JARLEIJAHNE
BARBOZA DOS PASSOS, e por este meio INTIMA o executado, atualmente em lugar incerto ou não
sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 10.674,67 (dez mil, seiscentos e
setenta e quatro reaise sessenta e sete centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC
e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze
dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será
através da Chave n.º 479124939119, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27 de julho de 2021. Eu ____, Walber Pimentel de
Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.
 
 
                                                                  Nilson Afonso da Silva 
                                                                         Juiz de Direito

 

Documento eletrônico assinado por WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário, 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 3258774v2 e do código CRC 32693f1a. 
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Gurupi


