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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
1ª escrivania cível 

Decisões 
Autos: 0000087-41.2018.827.2703 
Autor:CAIO SANTOS RODRIGUES; Réu: NS2.COM INTERNET S/A-NET SHOES  
Intimação do representante da parte executada Dr. Ricardo Ejzenbaum, inscrito na OAB/SP 206.365, I - INTIME-SE o(a) 
executado(a), através de seu advogado ou, não o havendo, na forma do art. 513, § 2º, inciso II a IV do CPC, para, no prazo de 
15 (quinze) dias, pagar o valor do débito originado da sentença, que consta do demonstrativo discriminado e atualizado de 
crédito, acrescido das custas judiciais porventura desembolsadas (salvo assistência judiciária gratuita), sob as penas da lei. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela Única Vara Criminal e Execuções Penais 
da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DE AÇÃO 
PENAL vir ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado HALLISON DA SILVA SANTOS, 
brasileiro, solteiro, natural de Ananás-TO, nascido em 06.02.1991, filho de Manoel Martins dos Santos e Delta da Silva Santos, 
RG n° 1.186.619 SSP-TO, atualmente em local incerto e não sabido, Para efetuar o pagamento da multa criminal no valor de R§ 
280,40 (duzentos e oitenta reais e quarenta centavos) no prazo de 10(dez) dias em que o mesmo foi condenado em sentença 
nos autos de Ação Penal n° 0000196-94.2014.827.2703. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 21 de agosto de 2018. Eu, Solange R. Damasceno, 
Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito respondendo na Única Vara Criminal da Comarca de 
Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, se processam os autos de Ação Penal n° 0000858-
53.2017.827.2703,  que o Ministério Público, como Autor, move em desfavor de ELIAS PEREIRA SANTANA, sendo o presente 
para CITAR ELIAS PEREIRA SANTANA, brasileiro, portador do RG n° 19539255 SSP-MG, CPF n° 047.631.151-97, atualmente 
com endereço incerto e não sabido, denunciado como incurso no art. Art. 50, da Lei 9.605/98, e como esteja em local incerto e 
não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado pelo presente para responder à 
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade nos termos do art. 363, II, § 1° do Código de Processo Penal, 
podendo na resposta, argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. 
Ficando-o advertido que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la, concedendo-lhes vista dos autos por 10(dez) dias. O não comparecimento implicará na aplicação do 
art. 366 do Código de Processo Penal: “Se o acusado”, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 
suspensos o processo e o prazo prescricional podendo o Juiz determinar a produção das provas urgentes e, se for o caso, 
decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 23 de agosto de 2018. Eu, Adriana dos Santos, 
Auxiliar de Cartório que digitou. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Autos n. 5000054-26.1996.827.2706 
Classe Cumprimento de sentença 
Autor BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A 
Requerido KATIA EVANIA XAVIER FRANCO - REVEL 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Execução Frustrada 53: "1 Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a 
suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o exequente proceda à busca de bens do executado. 2 
Após o decurso desse prazo, sem a localização de bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, 
porém, poderão ser desarquivados a  qualquer tempo se encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3º, do CPC/15). 3 Nos termos 
do §4º do artigo 921, embora arquivado o processos, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, 
uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE  conclusão. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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Autos n. 5010796-51.2012.827.2706 
Classe Cumprimento de sentença 
Autor MARCELA SILVA GONÇALVES 
Requerido SILIMED - SILICONE INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA - REVEL 
Requerido MATERIALI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - REVEL 
Julgamento - Com Resolução do Mérito - Extinção da execução ou do cumprimento da sentença 142: "...Isto posto, RESOLVO O 
PROCEDIMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 513 c/c art. 924, inciso II, todos 
do Código de Processo Civil e declaro extinta esta fase procedimental. Eventuais despesas processuais da fase de cumprimento 
de sentença serão respondidas pelos devedores, solidariamente. Com o trânsito em julgado ou após renúncia expressa ao prazo 
recursal, determino: 1 EXPEÇA-SE  alvará em favor da credora Marcela Silva Gonçalves, para levantamento da quantia de R$ 
21.021,69 (vinte e um mil reais e vinte e um centavos e sessenta e nove centavos) e seus acréscimos , valor este referente à 
condenação principal e multas da fase de cumprimento de sentença, com o abatimento dos valores que já foram levantados 
(evento 140). 2 EXPEÇA-SE alvará em favor do causídico que representa a credora, Eli Gomes da Silva Filho, para 
levantamento da quantia de R$ 10.451,70 (dez mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) e seus acréscimos , 
referente aos honorários de sucumbência e da fase de cumprimento de sentença. 3 O alvará deverá ser expedido dentro do 
prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do momento em que o respectivos beneficiário indicar o Banco, Agência, número da 
conta e CPF/CNPJ, para recebimento dos respectivos valores, a fim de que sejam levantados os valores. 4 No ato da expedição, 
observe-se a escrivania as normativas estabelecidas na Portaria nº 0642/2018, do TJTO, inclusive, o disposto no §1º artigo 2º, da 
mesma, na hipótese do causídico indicar sua conta bancária para o recebimento dos valores de titularidade da parte autora, pois, 
embora o posicionamento deste juízo sempre foi e continua sendo de que poderes para receber e dar quitação não são 
suficientes para autorizar o levantamento de valores através de alvarás judiciais, a Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins regulamentou o sistema eletrônico para a expedição de alvarás, sendo essa regulamentação de sua competência, 
conforme artigo 196 do CPC c/c provimento nº 002/2001/CGJUSTO e por determinação contida na decisão do CNJ no Processo 
de Controle Administrativo. 5 Assim, ao regulamentar que o advogado do beneficiário que tenha procuração nos autos com 
apenas os poderes para receber e dar quitação figurarão como sacadores na representação de seus mandantes, deverá a 
escrivania observar essa normativa de pratica de ato por meio eletrônico, repito, da competência da presidência do TJTO, gestor 
dos depósitos judiciais. 6 Com o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o provimento 13/2016 da CGJUS/TO. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Arquivem-se oportunamente. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 5000845-04.2010.827.2706 
Classe Cumprimento de sentença 
Autor BANCO VOLKSWAGEN S/A e MARINOLIA DIAS DOS REIS 
Requerido DALTON GOMES SCHEER JUNIOR - REVEL 
Decisão - Outras Decisões 77: "...Ante o exposto, cumprido o comando da sentença referente à condenação ao pagamento de 
honorários de sucumbência ao advogado da parte autora, RESOLVO O PROCEDIMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 
termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 513 c/c art. 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil e declaro parcialmente extinta 
esta fase procedimental, notadamente em relação ao crédito principal. Determino: 1 INTIME-SE o advogado exequente para 
apresentar planilha de atualização do valor dos honorários de sucumbência indicar meios para a satifação do seu crédito no 
prazo de 15 (quinze) dias; 2 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 004/2017 deste juízo, naquilo que for 
compatível - artigo 4º - adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão no momento 
oportuno. Cumpra-se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 0001272-47.2014.827.2706 
Classe Procedimento Comum 
Autor LUANA CAROLINE BANDEIRA 
Requerido COLAMUITO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA ME - REVEL 
Decisão - Outras Decisões 81: "Isso posto, decreto a revelia da parte requerida, sem a incidência, porém, dos efeitos previsto no 
art. 344 do CPC/15; e, consequentemente, com fulcro no art. 348 do CPC/15[2], determino: 1 INTIME-SE a parte autora para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias - em dobro, especifique as provas que pretende produzir; 2 ADVIRTA-SE que o requerimento 
genérico de prova, sem a devida fundamentação, fica desde logo indeferida. 3 Decorrido o prazo anterior, com ou sem 
manifestação, volvam os autos conclusos. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 0018873-66.2014.827.2706 
Classe Procedimento Comum 
Autor HENIO PEREIRA REIS 
Autor ESTELITA DIAS DE SOUSA BRITO 
Requerido ERCÍLIA MARIA MORAES SOARES 
Fica(m) a(s) parte(s) Autora HENIO PEREIRA REIS intimada(s) da distribuição do recurso de apelação ao Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, onde foi autuado sob o n. Número: 0018725-83.2018.827.0000/TJTO , sendo que eventuais 
requerimentos devem ser feitos nos autos da apelação, até a baixa da mesma. 
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Autos n. 0021117-60.2017.827.2706 
Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Autor ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 
Requerido FABIANA SILVA MENEZES - REVEL 
Julgamento - Sem Resolução de Mérito - Extinção - Desistência 46: "...Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência 
expressa da ação e, em consequência, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito , o que faço amparada no artigo 485, 
inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, pois a relação processual não foi 
triangularizada. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, taxa judiciária e despesas processuais, na forma do art. 90, 
caput, do CPC. 4 PROVIMENTOS - Com o trânsito em julgado: 4.1 PROCEDA-SE ao desbloqueio do veículo junto ao sistema 
RENAJUD, caso tenha sido realizado e não tenha sido retirado; 4.2 PROCEDA-SE à baixa definitiva, nos casos cabíveis, e 
REMETA-SE o processo à COJUN - Contadoria Judicial Unificada para a cobrança de eventuais custas processuais e/ou taxa 
judiciária nos termos do Provimento 13/16 - CGJUS, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da 
parte. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara criminal 

Pautas 
PAUTA DE JULGAMENTOS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que esta virem ou dela tomarem conhecimento, que 
serão julgados na 6ª Temporada de Julgamentos deste Tribunal, no ano de dois mil e dezoito, no Auditório da OAB, às 08 horas, 
os seguintes processos: 
 
Processo: 0016507-49.2017.827.2706 
Chave: 199883468617 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Vítima: Pedro Henrique Fagundes Sousa 
Réu Solto: Lindemberg Gonçalves Leal 
Advogados: Célia Celine de Freitas Paz, OAB/TO 1375B E João Marcos Freitas Neto Paz, OAB/TO 5891. 
Data de Julgamento: 17/09/2018 (segunda-feira) 
Pronúncia: Artigo 121, caput, do Código Penal. 
  
Processo: 0009095-38.2015.827.2706 
Chave: 196588085415 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Vítima: Wesley Pereira Soares 
Réu Preso: Luciano Rocha Machado 
Defensor Público: Sandro Ferreira Pinto 
Data de Julgamento: 21/09/2018 (sexta-feira) 
Pronúncia: Artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código 
Penal. 
 
Processo: 0006150-10.2017.827.2706 
Chave: 495534369917 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Vítimas: Carla Vanessa Cardoso da Silva e Mércia Milane de Freitas Cardoso. 
Réu Preso: Magno Pereira Macedo 
Defensor Público: Felipe Fernandes de Magalhães 
Data de Julgamento: 24/09/2018 (segunda-feira) 
Pronúncia: Artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (feminicídio), c/c §2º-A, inciso I (violência doméstica familiar), na forma 
do artigo 14, inciso II, e artigo 129, §9º, todos do Código Penal. 
 
Processo: 0000756-22.2017.827.2706 
Chave: 977760180017 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Vítima: Joel dos Santos Nascimento 
Réu Solto: Eduardo Meneses Vieira. 
Defensor Público: Felipe Fernandes de Magalhães. 
Data de Julgamento: 27/09/2018 (quinta-feira) 
Pronúncia: Artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),c/c artigo 29, ambos do do Código Penal. 
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Processo: 0020997-17.2017.827.2706 
Chave: 830289291317 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Vítima: Milena Abreu de Moura 
Réu Preso: Divino da Silva Marinho 
Defensor Público: Felipe Fernandes de Magalhães 
Data de Julgamento: 01/10/2018 (segunda feira) 
Pronúncia: Artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e VI 
(feminicídio), na forma do §2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal. 
PAUTA LIVRE: 04/10/2018 (quinta-feira) AGUARDANDO DESIGNAÇÃO. 
PAUTA LIVRE: 08/10/2018 (segunda-feira) AGUARDANDO DESIGNAÇÃO. 
 Dia livre: 11/10/2018 (quinta-feira) 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 de agosto de 2018. Eu,________, escrivã 
que digitei e subscrevi. FRANCISCO VIEIRA FILHO - Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal.  
  
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE JURADOS E JURADOS SUPLENTES - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAÇO saber a todos quantos o presente edital de 
convocação virem, que tendo designado a 6ª temporada do Tribunal do Júri Popular, que funcionará nos meses de agosto e 
setembro do ano de dois mil e dezoito, em dias úteis e que, havendo procedido ao sorteio dos vinte e cinco jurados e sete 
jurados suplentes, que terão de servir na mesma sessão, foram sorteados os seguintes: 
Aberta a urna geral foram sorteados os nomes dos seguintes jurados para trabalharem na 6ª temporada, nos dias 17, 21, 24 e 27 
de setembro; e 01, 04, 08 e 11 de outubro do ano de 2018, onde haverá sete sessões de julgamento e um dia livre: 

1. AMARILDO CONDE DA SILVA - EDUCAÇÃO 
2. ANTÔNIO FILHO CONCEIÇÃO - COMÉRCIO 
3. AURÉLIO LIMA VAQUEIRO - COMÉRCIO 
4. BARTOLOMEU LEONEL DIAS – FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
5. CARLA FERREIRA SILVA GUIMARÃES - COMÉRCIO 
6. CLÁUDIA REGINA MARTINS SILVA - EDUCAÇÃO 
7. CLEONILSON BRANDÃO SOUSA - COMÉRCIO 
8. DIEGO PEREIRA DE SOUSA - COMÉRCIO 
9. DOUGLAS DA S. RIBEIRO - BANCO 
10. DRIELE DE SOUSA TRINDADE - BANCO 
11. EDUARDO FEITOSA BRITO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
12. FERNANDA DIAS S. LOPES - BANCO 
13. HELIAS NOGUEIRA DA SILVA - BANCO 
14. JOSÉ FRANCISCO DA MOTA BANDEIRA - COMÉRCIO 
15. KAREN MAYARA SOUSA DINIZ CARDOSO - BANCO 
16. LEANDRO RICARDO CORTABITART RUAS - BANCO 
17. LUCIENE NASCIMENTO CUBO - EDUCAÇÃO 
18. MARIA ALVES DE S. FILHA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
19. MARIA MERCES M. DE MORAIS LIMA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
20. MOSIRENE SILVA MONTEIRO LEITE – FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
21. NARA DA COSTA SANDES ROCHA - COMÉRCIO 
22. RAIMUNDO NONATO S. LIMA - EDUCAÇÃO 
23. ROSA DA COSTA SOBREIRA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
24. SAARA LORRANE PINHEIRO DIAS – FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
25. SANDRA MARIA DE ANDRADE MELO – BANCO 
26. SÉRGIO DOURADO SILVA - BANCO 

Os nomes a seguir referem-se aos jurados suplentes que deverão comparecer a todas as sessões de julgamento da 5ª 
Temporada: 

1. ABRAÃO CARLOS DE ALENCAR - COMÉRCIO 
2. CARLOS REGINO DE SOUSA PORTO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
3. EDEYSE DA SILVA VAZ - COMÉRCIO 
4. JANAINA DE CASTRO SILVA – COMÉRCIO 
5. MARCOS MICHEL MILHOMEM SILVA - COMÉRCIO 
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6. MARINA DE OLIVEIRA CASTRO - COMÉRCIO 
7. PEDRO DA SILVA SANTOS – COMÉRCIO 

Tudo em conformidade com as novas redações aos artigos do Código de Processo Penal, com a Lei 11.719/08, cuja transcrição 
da função do jurado segue abaixo: 
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 Assembléias 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 polícia 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. 
§ 1o  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. 
§ 2o  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 legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (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 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 Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de 
dois mil e dezoito. Eu, ____ escrivã que digitei e subscrevi. KILBER CORREIA LOPES - Juiz de Direito em substituição 
automática 
  
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Drª RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem o presente Edital de Publicação de sentença virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Família e Sucessões processam a ação de 
INTERDIÇÃO, processo nº.  0000667-62.2018.827.2706, ajuizado por DEIVA MARIA COSTA E SILVA  em face de ALANA 
MARTINS DA SILVA, onde foi determinada a interdição da Srª ALANA MARTINS DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no RG 
sob o nº 1.331.609, SSP-TO e CPF/MF sob o nº  704.855.481-94, nascido em 11 de julho de 1994, cujo assento de nascimento 
foi lavrado sob o nº 67.426, livro A-62, fls. 19-V, junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Araguaína - TO, 
incapacitada para os atos da vida civil em razão de Autismo moderado, verbal com Deficit cognitivo moderado - CID 84.0, tendo 
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sido nomeado curadora a interditada acima indicada a DEIVA MARIA COSTA E SILVA, brasileira, solteira, do lar, inscrita no RG 
sob o nº 399.067, SSP/GO e CPF/MF sob o nº 018.484.081-37, residente na avenida São Francisco, nº. 360, Setor Araguaína 
Sul, Araguaína/TO. Tudo em conformidade com a r. sentença encartada no evento 21 dos autos acima indicado, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: ISTO POSTO, à vista do contido nos autos e constado na entrevista, acolho o pedido da requerente 
e decreto a INTERDIÇÃO de ALANA MARTINS DASILVA, nomeando-lhe DEIVA MARIA COSTA E SILVA, como curadora que 
deverá representá-la nos atos da vida civil, com fundamento no art. 747, inciso II do Código de Processo Civil, bem como o art. 
1767, II c/c art. 3°, III, do Código Civil. Considerando a idoneidade da curadora nomeada, deixo de determinar a especialização 
da hipoteca legal. Intime-se para prestar o compromisso mediante termo junto ao cartório desta Vara e ainda adotem-se as 
providências do art. 755, §3° do Código de Processo Civil. Decreto a extinção do processo com amparo no art. 487, inciso l do 
Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Araguaína-TO. 08 de maio de 2.018. (Ass.) 
Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito. E para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 16 de agosto de 
2.018. Eu, Márcia Sousa Almeida, técnica judiciária, digitei e subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
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): HORACIO JOAQUIM DAS NEVES - CPF/CNPJ n°: 063.150.541-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023763-
77.2016.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.98716 (dois mil novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n° 3973, 
datada de 17/10/2016, 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 exequênte. 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo 
encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 
30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se. 
Araguaína - TO, 20 de abril de 2018. (Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 15 de agosto de 2018 
(15/08/2018). Eu, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei.Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias 
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): ANA PAULA RAMOS CLIMACO E OUTRO- CPF/CNPJ n°: 708.205.111-53, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0019081-
16.2015.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.038.38 (um mil trinta e oito reais e trinta e oito centavos), representada pela CDA n° 5059, datada de 
28/09/2015, 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Defiro o pedido do evento 34. Expeça-se citação via edital do executado, 
com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, LEF. Cumpra-se. Araguaína/TO, 09 de março de 2016. (Ass. 
Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 de agosto de 2018 (20/08/2018). Eu, PAULA CAMILA ALENCAR 
GOMES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juiza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias 
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): JANUZIA CRISTINA LEAL XAVIER - CPF: n°: 631.797.504-30 e, XAVIER & MORAIS LTDA - CNPJ 
n°: 07.134.371/0001-05 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0016412-87.2015.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.186,14 (um mil cento e oitenta e seis reais e quatorze centavos), 
representada pela CDA n° 696, datada de 01/06/2015, 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 
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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 exequênte. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Defiro o pedido do evento 41. Expeça-se citação via 
edital do executado, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, LEF. Cumpra-se. Araguaína/TO, 09 de março 
de 2016. (Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 de agosto de 2018 (20/08/2018). Eu, PAULA 
CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique- Juíza de Direito. 
 
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): BALTAZAR MOREIRA - CPF n°: 068.795.601-30, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018913-77.2016.827.2706, que lhe move a 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.953,35 (mil 
novecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), representada pelas CDAs n° C-2130/2016 e C-2131/2016, 
datadas de 22/01/2016, 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 exequênte. 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo 
encontrado, não seja possível o cumprimento da diligência citatória, defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com 
prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar nos autos no prazo de 60 (sessenta) 
dias. Cumpra-se. Araguaína - TO, 02 de maio de 2018. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE. Juíza de Direito.". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 de 
agosto de 2018 (20/08/2018). Eu, LUKAS WANDERLEY PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho 
Henrique. Juiza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias 
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): INCORPORADORA PANORAMA LTDA -  CPF/CNPJ n°: 02.494.367/0001-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
5001842-16.2012.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.433,05 (um mil quatrocentos e trinta e tres reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 
000472/2008, datada de 18/10/2012, 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 exequênte. 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Expeça-se citação via edital do executado, com prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 8°, inciso IV, LEF.Cumpra-se. Araguaína/TO, 09 de março de 2016. (Ass. Milene de Carvalho Henrique 
Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) 
vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 22 de agosto de 2018 (22/08/2018). Eu, ANGÉLICA DA SILVA XAVIER, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
Autos: 5002861-62.2009.827.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): FUTUOSO COELHO FERREIRA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, declaro de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado, e 
consequentemente EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, e art.174 do CTN. Sem 
condenação em honorários advocatícios. Considerando a concessão da medida liminar que suspendeu os efeitos da Lei 
3.296/2017, a qual isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas judiciais e taxa judiciária, CONDENO a Fazenda Pública 
Municipal ao pagamento das despesas processuais finais. Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) 
dias. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
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condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à  COJUN - Contadoria Judicial Unificada para 
a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína, 21 de 
agosto de 2018 Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito.” 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO- Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000021-
89.2003.827.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de LEONIDAS FERNANDES DE MELO, CPF N° 
185.949.301-78, ANTONIO XARA, CPF N° 283.710.207-59, RONALD HERMOGENES GOMES DA SILVA, CPF N° 
125.808.721-91 E XARA & GOMES DA SILVA LTDA, CNPJ N° 01.663.257/0006-09, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida 
no evento n.º 14 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, declaro de ofício a prescrição intercorrente do 
crédito tributário ora executado, e consequentemente EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 
II, do CPC, e art.174 do CTN. Sem condenação em honorários advocatícios ". 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 átrio do Fórum no 
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 de agosto de 2018 
(20/08/2018). Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique- Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos: 5000218-05.2007.827.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: SÉRGIO RODRIGO DO VALE – PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Executado(s): ANCELMO EDUVIRGENS DA SILVA - CPF: 27543714191 e ANCELMO EDUVIRGENS DA SILVA - CNPJ: 
37415601000175 
SENTENÇA: “Ante o exposto, declaro de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado, e 
consequentemente EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, e art.174 do CTN. Sem 
condenação em honorários advocatícios. Considerando a concessão da medida liminar que suspendeu os efeitos da Lei 
3.296/2017, a qual isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas judiciais e taxa judiciária, CONDENO a Fazenda Pública 
Estadual ao pagamento das despesas processuais finais. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaína, 20 de agosto de 2018. Milene de 
Carvalho Henrique. Juíza de Direito.”. 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR Nº 0021562-78.2017.827.2706 
REQUERIDO(A): S. N. P. 
EDITAL DE CITAÇÃO: O Excelentíssimo Senhor, Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito do  Juizado da Infância e 
Juventude desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei; FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiver, que por este Juízo e respectivo Juizado da Infância e Juventude se processam os autos de Perda do 
Poder Familiar nº 0021562-78.2017.827.2706. FINALIDADE: citar: SIMIÃO NETO PEREIRA, brasileira, filho de Manoel José 
Pereira e Maria Divina Pereira, natural de Conceição do Araguaia/PA, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os 
termos da ação, bem como para contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à 
matéria de fato. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez 
no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, 20 de agosto de 2018. Herisberto e Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos: n.º 0009393-25.2018.827.2706 
REQUERIDO: CLEUTON BRASILINO DE SOUSA 
VÍTIMA: CLEIDINETE SANTOS FERNANDES 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do acusado CLEUTON BRASILINO DE SOUSA. da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas 
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância 
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mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e 
testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de freqüentar determinados lugares, normalmente procurados 
pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à 
residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o 
descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos 
termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal...". Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos: n.º 0010499-22.2018.827.2706 
REQUERIDO: JOSÉ DE RIBAMAR PINHEIRO LUSO 
VÍTIMA: SOLANGE DE AQUINO MOURÃO 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do acusado JOSÉ DE RIBAMAR PINHEIRO LUSO. da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas 
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo 
manter destes uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de 
manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de freqüentar determinados 
lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais 
supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; Fica o 
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de 
sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal..". Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza 
de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
Autos: n.º 5001997-53.2011.827.2706 
ACUSADO: VALDENÊ PEREIRA DE SOUSA 
VÍTIMA: ADRIANA BRITO DA SILVA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do RÉU e da VÍTIMA, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para 
CONDENAR VALDENÊ PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04.05.1959, natural de Riachão-MA, filho de 
Antonio Leite de Sousa e Maria de Nazaré Pereira de Sousa, residente na Rua Sabiá, Chácara 04, Lote 23, Vila Norte, 
Araguaína-TO, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, I, da Lei 11.340/06. Já quanto à 
infração penal de ameaça, JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, com base no art. 107, IV, do CP.l..." Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
Autos: n.º 0011459-12.2017.827.2706 
ACUSADO: L. N. A. 
VÍTIMA: O. N. L. e Y. N. L. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO das VÍTIMAS O. N. L e Y. N. L. representadas por seu genitor J. F. L., da sentença proferida nos autos 
em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, REVOGO a decisão proferida no evento 4, prevalecendo, 
exclusivamente, a decisão proferida nos autos de nº autos nº 0010757-66.2017.827.2706...." Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos: n.º 0001941-61.2018.827.2706 
REQUERIDO: N. P. L. 
VÍTIMA: S. N. P. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do réu N. P. L., da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante 
o exposto, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste feito..." Cirlene Maria de 
Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
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Autos: n.º 5011926-76.2012.827.2706 
ACUSADO: D. A. DE S. 
VÍTIMA: E. C. DE O. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO da VÍTIMA, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o 
exposto, com fulcro no art. 803 do Código de Processo Civil, DECRETO A REVELIA DO REQUERIDO AO TEMPO EM QUE 
MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS IN LIMINE, vigorando as mesmas até a execução 
integral da pena no processo principal, com a ressalva de decisão posterior em contrário, já que esta sentença não transita 
materialmente em julgado. Assim, com base no art. 269, I, do CPC, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito..." Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos: n.º 0021557-56.2017.827.2706 
REQUERIDO: C. DA C. F. 
VÍTIMA: M. E. A. V 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do réu C. DA C. F. da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas 
pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido : a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação 
judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está 
também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas 
por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho da mesma, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da 
vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das 
medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, 
do Código Instrumental Penal..". Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos: n.º 0014449-39.2018.827.2706 
REQUERIDO: J. R. P. DA S. 
VÍTIMA: M. DAS G. P. DA S. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do réu J. R. P. DA S. da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas 
pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido :a) o seu imediato afastamento do imóvel da vítima, estando 
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já 
autorizado a usar a força policial. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de 
trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar 
a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas 
poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental 
Penal.". Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos: n.º 0010182-24.2018.827.2706 
REQUERIDO: F. P. da S. 
VÍTIMA: M. A. da S. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO da vítima M. A. da S., e do réu F. P. da S. da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas 
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: “a) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do 
imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo 
manter destes uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de 
manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de freqüentar determinados 
lugares, normalmente procurados pela ofendida, como local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais 
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supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.” Fica o 
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de 
sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. ". Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza 
de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
Autos: n.º 0003623-56.2015.827.2706 
ACUSADO: EDMAR GERALDO DE OLIVEIRA 
VÍTIMA: ANA LÚCIA PEREIRA SANTOS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO da VÍTIMA ANA LÚCIA PEREIRA SANTOS, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de EDMAR GERALDO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código 
Penal, com as cominações da Lei 11.340/2006..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos: n.º 0008883-12.2018.827.2706 
REQUERIDO: A. J. M de F. 
VÍTIMA: T. M. M. de F 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do réu A. J. M. de F. da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas 
pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: “a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando 
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já 
autorizado a usar a força policial. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; e) Está proibido de freqüentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de 
trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar 
a integridade física e psicológica da ofendida; Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas 
poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental 
Penal..” Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. ". Cirlene Maria de Assis 
Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Classe da Ação: Ação Penal  
Autos: n.º 0007499-14.2018.827.2706 
DENUNCIADO: FRANCISCO DE PAULA EVANGELISTA SILVA 
VÍTIMA: CRISTIANE BARROS CARNEIRO 
EDITAL DE CITAR E INTIMAR do denunciado FRANCISCO DE PAULA EVANGELISTA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, 
natural de Conceição do Araguaia-PA, nascido aos 02/04/1981, filho de Isabel Evangelista da Silva, portador do RG: 7.166.40 
SSP-TO e CPF: 961.032.481-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 147 c/c 
61, inciso II, alíneas "a" e "f", aplicando-se a ambos o disposto na Lei 11.340/06, nos autos de ação penal nº 0007499-
14.2018.827.2706 , e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese 
do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) 
acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Classe da Ação: Ação Penal  
Autos: n.º 0002201-41.2018.827.2706 
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DENUNCIADO: TARLES ALVES FERREIRA 
VÍTIMA: THAIS MENDES DE SOUSA 
EDITAL DE CITAÇÃO do denunciado TARLES ALVES FERREIRA, brasileiro, solteiro, gesseiro, natural de Araguaína-To, 
nascido aos 27/10/1992, filho de Zoroastro Ferreira da Mota e Rute Pinto Alves, portador do RG n°. 1.248.411 SSP-TO e CPF 
n°. 049.300.771-76, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 147, por duas vezes, 
c/c art. 61, inciso II, alínea "a" e "f" e art. 129, § 9.º, c/c art. 61, inciso II, alínea "a", todos do Código Penal, em concurso material, 
aplicando-se a ambos o disposto na Lei 11.340/06, nos autos de ação penal nº 0002201-41.2018.827.2706 , e como está em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente 
para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento 
pessoal do acusado ou do de Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo 
do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia 
seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza 
de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Classe da Ação: Ação Penal  
Autos: n.º 0001359-61.2018.827.2706 
DENUNCIADO: JOSÉ JAILSON BEZERRA 
VÍTIMA: MARIA VITÓRIA BEZERRA E SIMONE PEREIRA DA SILVA 
EDITAL DE CITAÇÃO do denunciado JOSÉ JAILSON BEZERRA, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 31/03/1975, 
natural de Araguaína/TO, filho de Manoel Bezerra e Joana Pereira da Silva, portador do RG n.° 337.683 SESPTO, residente na 
Rua Jatobá, n° 138, Setor Araguaína Sul, nesta urbe., atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas 
penas do artigos 21 do Dec.-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) e 147, ambos c/c art. 61, inciso II, alíneas "a" e 
"f", e 69, ambos do Código Penal, aplicando-se o disposto na Lei 11.340/06, nos autos de ação penal nº 0001359-
61.2018.827.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese 
do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o (a) 
acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 
para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)  
Autos: n.º 0006449-50.2018.827.2706 
REQUERIDO: M. M. D. V. 
VÍTIMA: R. S. P. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do réu M. M. D. V.. da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
"...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas 
pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: “a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação 
judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está 
também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas 
por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas 
acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código 
Instrumental Penal.  ". Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Classe da Ação: Ação Penal  
Autos: n.º 0008209-34.2018.827.2706 
DENUNCIADO: GILBERTO PEREIRA GUIMARÃES 
VÍTIMA: GABRIELA PEREIRA DA MOTA 
EDITAL DE CITAÇÃO do denunciado GILBERTO PEREIRA GUIMARÃES - RG: 956628, Brasileiro, 31/01/1973, ALDENORA 
PEREIRA, JOSÉ GUIMARÃES MENDINGO, como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica citado nos autos de n. 0008209-34.2018.827.2706, e ADVERTIDO de que: "..Ante o 
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exposto, acolho a representação e, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO 
PREVENTIVA de GILBERTO PEREIRA GUIMARÃES. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, A SER CUMPRIDO PELA 
AUTORIDADE POLICIAL, COM PRAZO ATÉ 04/06/2038. Cópia da presente decisão serve de mandado de citação do 
denunciado. Expeça-se carta precatória para a vítima, devendo esta ser notificada por meio de seu representante legal." 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
Autos: n.º 0021762-22.2016.827.2706 
ACUSADO: JOÃO BATISTA PINTO DA COSTA 
VÍTIMA: TAULINE LOPES DA COSTA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO da vítima TAULINE LOPES DA COSTA, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: “..Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para 
CONDENAR JOÃO BATISTA PINTO DA COSTA, brasileiro, união estável, motorista, nascido aos 24/06/1976, CPF nº. 
634.531.341-68, filho de Maria do Perpétuo Socorro da Costa e Cícero Pinto da Costa, residente na Rua Osvaldo Cardoso, Qd. 
05, Lt. 27, Setor Palmas, nesta, podendo ser localizado ainda da empresa Durax, nesta cidade; como incurso nas sanções do 
artigo 129, § 9º, c/c o art. 61, II, alínea "a", todos do Código Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.." 
.” Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
Autos: n.º 0014718-83.2015.827.2706 
ACUSADO: LUCIANO BARBOSA GOMES 
VÍTIMA: MARLI DE MOURA MORAES 
EDITAL DE INTIMAÇÃO da vítima MARLI DE MOURA MORAES, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: “..Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para 
CONDENAR LUCIANO BARBOSA GOMES, anteriormente qualificado, como incurso na sanção do artigo 147, por duas vezes, 
do Código Penal, c/c art. 61, inc. II, alíneas "a" e "f", do Código Penal, aplicando-se o disposto na Lei 11.340/06..." .” Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

ARAGUATINS 
Diretoria do foro 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
Ação Penal nº 0002454-60.2017.827.2707 
Chave do processo nº 169853558317 
Denunciado: JEDEILSON DE SOUSA SILVA 
A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito desta 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 
seus trâmites legais, Ação Penal nº  0002454-60.2017.827.2707, que a Justiça Pública move contra o denunciado: JEDEILSON 
DE SOUSA SILVA, brasileiro, natural de Sao Bento do Tocantins-TO, motorista, nascido aos 10/11/1986, filho de Erivan 
Rodrigues da Silva e Francisca de Sousa Silva., para NOTIFICA-LO a comparecer perante este Juízo, no Plenário do Tribunal do 
Júri Aldo Machado de Oliveira, no Prédio do Fórum local no dia 20/09/2018, às 08h30mn, a fim de assistir ao Julgamento dos 
autos supra, oportunidade em que será submetido ao Interrogatório, 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 do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (21/08/2018). Eu, (John Reylly C. da 
Silva), Auxiliar Judiciário, lavrei o presente. Ass) Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito. 
  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
Ação Penal nº 0004209-22.2017 
Chave do processo nº 120271917 
Denunciado: WANDERSON DA SILVA FERREIRA 
A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito desta 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 
seus trâmites legais, Ação Penal  nº0004209-22.2017.827.2707, que a Justiça Pública move contra o denunciado: WANDERSON 
DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, natural de Peixoto do Azevedo,-MT, nascido aos 01/05/1993, filho de Florismar Pereira 
da Silva e Francisca da Silva, residente no Povoado Santa Luzia, Zona Rural, Municipio de Araguatins-TO, para NOTIFICA-LO a 
comparecer perante este Juízo, no Plenário do Tribunal do Júri Aldo Machado de Oliveira, no Prédio do Fórum local no dia 
13/08/2018, às 08h30mn, a fim de assistir ao Julgamento dos autos supra, oportunidade em que será submetido ao 
Interrogatório, para conhecimento de todos será publicado o presente Edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de 
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costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e dezoito (21/08/2018). Eu, (John Reylly C. da Silva),Auxiliar Judiciário, lavrei o presente. Ass) Nely 
Alves da Cruz- Juíza de Direito. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1827/2018 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 21 de agosto de 2018 
Instaura sindicância, nomeia Comissão sindicante e dá outras providências. 

O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 6913/2017 - CGJUS/ASJECGJUS, de 18 de dezembro de 2017, que Dispõe sobre a 
Comissão Permanente de Sindicância, nos termos do Provimento nº 1, de 15 de maio de 2017. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1290/2018 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 19 de junho de 2018, que instaurou a 
Sindicância em desfavor da servidora T. R. B., matrícula: 36363 - Escrivão, lotada na 1ª Vara Cível da Comarca de Axixá do 
Tocantins - TO, e designou os servidores membros da Comissão Permanente de Sindicância, Silma Pereira de Sousa Oster – 
Escrivã Judicial - Matrícula nº 89922 – Presidente da Comissão; Sheila Silva do Nascimento – Analista Judiciário de 2ª 
Instância - Matrícula nº 196530 - Membro; Thiago Gomes Vieira – Contador/Distribuidor - Matrícula nº 352628 - Membro; 
Barbara Khristine Alvares de Moura Carvalho Camargo – Analista Judiciário - Matrícula nº 205564 – Suplente, para sob a 
presidência do primeiro, constituírem a Comissão Sindicante para apuração dos fatos noticiados, cujos trabalhos deverão ser 
concluídos prazo de trinta dias, a contar da publicação desta Portaria. 
CONSIDERANDO a Solicitação (evento: 2102336) da Comissão Sindicante, concernente ao pedido de PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO por mais 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 166, §3º da Lei 1.818/07, em virtude de provável esgotamento do prazo legal 
conferido a esta Comissão processante em 19/07/2018 antes da conclusão de seu munus público. Observa-se que conforme a 
Ata SINDCGJUS nº 131 (evento nº 2071346), a audiência de interrogatório da sindicada só irá ocorrer em 14/08/2018, 
para posteriormente realizar todas as diligências necessárias, solicitar as alegações finais e elaborar o relatório final deste 
procedimento de Sindicância; 
CONSIDERANDO a Decisão nº 3066 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS (evento: 2104104), que determinou a 
PRORROGAÇÃO do prazo para a conclusão da sindicância, em 30 (trinta) dias, em conformidade com que preceitua o art. 166, 
§3º da Lei 1.818/07, à luz dos princípios da eficiência, economicidade, duração razoável do processo dentre outros; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1532/2018 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 19 de julho de 2018, que prorrogou o 
prazo para a conclusão da sindicância, em 30 (trinta) dias, em conformidade com que preceitua o art. 166, §3º da Lei 1.818/07, à 
luz dos princípios da eficiência, economicidade, duração razoável do processo dentre outros da Sindicância em desfavor da 
servidora T. R. B., matrícula: 36363 - Escrivão, lotada na 1ª Vara Cível da Comarca de Axixá do Tocantins - TO; 
CONSIDERANDO a Solicitação (evento: 2141192) da Comissão Sindicante, concernente ao PEDIDO DE RECONDUÇÃO por 
mais 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 166, §3º da Lei 1.818/07, em virtude de provável esgotamento do prazo legal conferido a 
esta Comissão processante em 16/08/2018 antes da conclusão de seu munus público. Observa-se que conforme a Ata 
SINDCGJUS nº 131 (evento nº 2071346), a audiência de interrogatório da sindicada só irá ocorrer em 14/08/2018, 
para posteriormente realizar todas as diligências necessárias, solicitar as alegações finais e elaborar o relatório final deste 
procedimento de Sindicância; 
CONSIDERANDO a Decisão nº 3613 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS (evento: 2154792), que determinou a 
PRORROGAÇÃO do prazo para a conclusão da sindicância, em 30 (trinta) dias, retroativa a 16/08/2018, em conformidade com 
que preceitua o art. 166, §3º da Lei 1.818/07, à luz dos princípios da eficiência, economicidade, duração razoável do processo 
dentre outros; 
CONSIDERANDO o Despacho Nº 49910 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS (evento: 2156280), que chamou o feito 
a ordem revogando a Portaria Nº 1824/2018 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 21 de agosto de 2018 (evento: 
2155220) e DETERMINANDO que seja baixado uma nova portaria retificando o erro material no contido no art. 2º, fixando a data 
retroativa em 16/08/2018, conforme Decisão nº 3613 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS (evento: 2154792); 
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, I, n, da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
RESOLVE: 
Art. 1º PRORROGAR o prazo para a conclusão da sindicância, em 30 (trinta) dias, em conformidade com que preceitua o art. 
166, §3º da Lei 1.818/07, à luz dos princípios da eficiência, economicidade, duração razoável do processo dentre outros da 
Sindicância em desfavor da servidora T. R. B., matrícula: 36363 - Escrivão, lotada na 1ª Vara Cível da Comarca de Axixá do 
Tocantins - TO, por haver, em tese, infringido o disposto no art. 133, III e IV, art. 134, IV do Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Tocantins – Lei 1.818/2007. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data retroativa a sua publicação de 16/08/2018. 
Art. 3º Revogar disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
  

Jefferson David Asevedo Ramos 
Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis  
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COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Autos n.: 0004403-38.2016.827.2713 
Ação: Usucapião Extraordinário 
Requerente:  ANTONIA FRANCISCA VIEIRA 
Requerido: MARIA DE ASSIS 
Através deste edital realiza a CITAÇÃO da parte requerida MARIA DE ASSIS, a parte ré, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, BEM COMO SEU CÔNJUGE, SE CASADO FOR, OS CONFINANTES E OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS 
E DESCONHECIDOS, para contestarem o pedido no prazo de 15 dias (arts. 256, I, 232, I, 257 e 344, todos do CPC/2015), que a 
ausência de contestação importará em revelia e confissão, acarretando a presunção de que verdadeiros os fatos alegados pela 
parte autora (art. 344, do CPC). Na ação de Usucapião em epígrafe que tem por objeto dos seguintes bens imóveis, a saber: 1 
lote urbano de n. 04 (quatro, da quadra A-6, sito à Rua Dom Pedro II, loteamento Santa Cruz, nesta cidade de Colinas do 
Tocantins, TO, com área total de 396,12 m2 e lote urbano de n. 05 da quadra A-6, situado na Rua Dom Pedro II, loteamento 
Santa Cruz, Colinas do Tocantins, TO, Colinas do Tocantins, TO, com área total de 394,12 m2, ambos registrados sOB o n. 591 
do livro 3-A, às folhas 49-v., do Cartório de Registro de imóveis de Colinas do Tocantins, TO.” 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2018. Eu 
___________Pollyanna Kalinca Moreira, Técnico Judiciário da 1ª Vara Cível, o digitei e subscrevi.  

GRACE KELLY SAMPAIO 
Juíza de Direito 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AÇÃO: Usucapião 
PROCESSO N. 5001655-50.2013.827.2713 
REQUERENTE: MARINALVA GOMES DOS SANTOS, PEDRO SOUZA CRUZ. 
REQUERIDO: OSMAR MORELLO PACHECO, FERNANDA APARECIDA PACHECO. 
Através deste edital realizo a CITAÇÃO das partes requeridas OSMAR MORELLO PACHECO , inscrito no CNPJ nº 591.887.078-
49, FERNANDA APARECIDA PACHECO, CPF nº 112.733.182-46, e terceiros interessados atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que em 15 dias ofereçam contestação, (arts. 256, I, 232, I, 257 e 344 todos do CPC/2015), a ausência 
de contestação importará em revelia e confissão, acarretando a presunção de que verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora (art. 344, do CPC/2015). nos autos da ação de Usucapião em epígrafe que tem por objeto o seguinte bem imóvel, a saber: 
um lote urbano de nº 15, da quadra 113, localizado na Av. Paraguai, nesta cidade e comarca, com a área de 260,00 m², medindo 
13,00 metros de frente para a Av. Paraguai; 13,00 metros aos fundos, dividindo com o lote 17; por 20,00 metros nas laterais, 
dividindo à direita com o lote 16 e a esquerda com o 14, achando-se devidamente registrado no CRI, matricula nº M-4.507, livro 
2-D. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, aos 09 de agosto do ano de 2018. Eu, TATIANE 
DE SOUSA SILVA estagiaria da 1ª vara cível o digitei e o subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO Juiz Substituto em 
substituição Automática 
 

1ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

Autos n. 0001226-95.2018.827.2713. Autor: Ministério Público. Acusado: MATHEUS FERREIRA DANTAS e CLEIBSON VALE 
DA SILVA. O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta Comarca de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivânia os autos acima elencados, ficando através deste devidamente 
CITADO o acusado MATHEUS FERREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, auxiliar de eletricista, natural de Colinas do Tocantins - 
TO, nascido em 26/03/1995, filho de José Liberato Dantas e Natalia dos SantosFerreira, portador do RG n. 957.884 SSP/TO, 
atualmente em lugar ignorado, dos termos da ação penal acima epigrafada, na qual é imputada a ele, em resumo, a seguinte 
conduta: "Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 26/03/2017, por volta da 01h00min, na rua 69, nº 1375, setor 
Araguaia II, em Colinas do Tocantins/TO, os denunciados, agindo em concurso, caracterizado pela união de propósitos e liame 
subjetivo, voluntária e conscientemente, subtraíram, para si, semovente domesticável de produção,...", INTIMANDO-O através do 
presente para que responda à acusação por escrito e através de defensor público ou particular, no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Caso não queira ou 
não possa fazê-lo, ser-lhe-á nomeado defensor para a prática do ato. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Colinas do Tocantins, 17 de julho de 2018. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz 
de Direito. 
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2ª vara cível 

Boletins de expediente 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 018 
Fica a parte executada, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-
TO). 
1. AUTOS nº. 5000031-34.2011.827.2713 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
EXEQUENTE: FUNDACAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE COLINAS DO TOCANTINS - FECOLINAS 
ADVOGADOS: Dr. FABIO ALVES FERNANDES 
EXECUTADO: DERMIVON SOUZA LUZ 
INTIMAÇÃO/EXECUTADO: INTIMO o executado, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar em contraditório, nos 
termos do artigo 854, parágrafo 3° do Código de Processo Civil. 
 

Diretoria do foro 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

Ação Penal - Procedimento Sumário nº 0002089-85.2017.827.2713. Autor: Ministério Público Estadual Acusado: LUCAS SOUSA 
DA SILVA e TIAGO CONCEIÇÃO FERREIRA. O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA , MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O 
PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM , que tramita por esta Escrivânia os autos acima elencados, 
ficando através deste devidamente CITADO o acusado LUCAS SOUSA DA SILVA , brasileiro, solteiro, estudante, natural de 
Araguaína-TO, nascido em 15/10/1993, filho de Luciano Pereira da Silva e Maria Aparecida de Sousa Lustosa, portador da 
carteira de identidade RG n° 958.577 SSP/TO e do CPF n° 046.488.391-10, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação penal acima epigrafada, na qual é imputada a ele, em resumo, a seguinte conduta típica: "Consta dos inclusos 
autos de Inquérito Policial que, durante período indeterminado, até o dia 06/04/2017, na avenida Tiradentes, n° 1.258, esquina 
com a rua 03, centro, em Colinas do Tocantins-TO, os acusados, voluntária e conscientemente, em concurso, subtraíram, para 
si, coisa alheia móvel, consistente em energia elétrica, tendo como vítima a empresa Energisa....." INTIMANDO-O através do 
presente para que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, RESPONDA À ACUSAÇÃO, POR ESCRITO que deverá ser feita POR MEIO 
DE DEFENSOR PÚBLICO OU PARTICULAR este legalmente inscrito e habilitado nos quadros da ordem dos advogados do 
Brasil, podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.. Caso não possa 
ou não queira fazê-lo, ser-lhe-á nomeado defensor público ou dativo (novéis arts. 396 e 396-A, e seus parágrafos, do CPP). E, 
para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do acusado, e não se alegue ignorância, mandou-se expedir o 
presente, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça, bem assim no Placard do Fórum local. Elaborado por mim, 
Karolinne Ruske, estagiária, Colinas do Tocantins, 03 de Maio de 2018. . MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito Vara 
Criminal 
 

Juizado especial cível e criminal 
Às partes e aos advogados 

BOLETIM DE EXPEDIENTE - R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
AÇÃO Nº AÇÃO: 0002086-96.2018.827.2713 
CHAVE: 991939999318 
RECLAMANTE: KATIUCIA DA SILVA NARDES 
RECLAMADO: SUBMARINO B2W VIAGENS 
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU – OAB/SP 117.417 – NÃO CADASTRADA NO SISTEMA E-PROC 
INTIMAÇÃO: “Ante as informações do evento 15, inclua o presente feito na pauta de audiências de instrução e julgamento. 
ADVIRTAM-SE às partes que, eventuais testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação. Caso esta se 
revele necessária, deverá o respectivo rol ser acostado aos autos nos moldes do art. 34, §1º, da Lei 9.099/95. Depositado o rol 
de testemunhas, DEFIRO, desde já, as intimações. À escrivania para que promova os demais atos e diligências necessárias. 
Intimem-se. Cumpra-se.Colinas do Tocantins/TO, 15 de agosto de 2018.JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto 
respondendo pelo JECC Portaria nº 3415/2017 - Presidência/ASPRE” – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
DESIGNADA PARA O DIA 22/10/2018 ÀS 09:00 HORAS 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS Gratuidade Judiciária Autos: 0000375-58.2015.827.2714 Chave do Processo: 
563091549015 Requerente: JOÃO ARRAIS MARTINS Requerido: EGESA ENGENHARIA S/A E. V. LIMA EMPREENDIMENTOS 
– ME Valor da causa: 16.025.90 (Dezesseis mil e vinte e cinco reais e noventa centavos) O Dr. Ricardo Gagliard - MM. Juiz de 
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Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc... FAZ SABER a 
todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania se processam os termos da ação em epigrafe. 
(CONSTRUVERDE), Pessoa Juridica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 394.956/0001 - 64, estando em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da presente ação, e que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal. sob pena de se presumirem 
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial ( art. 319 do CPC). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos 
vinte e um dias do mês de agosto de 2018  20.08.2018).______,Antonia da Silva Gomes, Técnica Judiciária do 1ª Cível o digitei 
e subscrevi 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações 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 0000559-74.2016.827.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): MANOEL DE AQUINO VILANOVA (acusado) , brasileiro, união estável, encarregado de empreita, natural de 
Itacajá-TO, nascido aos 14/04/1983, portador do RG n° 681.742 SSP/TO, inscrito no CPF sob n° 029.580.491-24, filho de Juarez 
Ferreira Martins e de Domingas de Aquino Vilanova, residente na Rua 04, s/n, Centro, Santa MariaTO,  atualmente em local 
incerto e não sabido, artigos 330 (desobediência) e 329, § 2º (resistência), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 
(concurso material) do mesmo Código, fica intimado(a) pelo presente sobre a designação de audiência de instrução e 
julgamento a se realizar no dia 28/08/2018 às 15:30 horas, 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 22 de 
agosto de 2018. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 
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 0001076-79.2016.827.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): REGINALDO DA SILVA, brasileiro, união estável, operador de maquinas, nascido aos 13/09/1985, filho de Vicente 
MENEZES E Regina Pereira da Silva,  atualmente em local incerto e não sabido, por infração dos artigos artigo 217-A, caput, do 
Código Penal, por reiteradas vezes, na forma do artigo 71 do mesmo Código, fica intimado(a) pelo presente sobre a designação 
de audiência de instrução e julgamento a se realizar no dia 30/10/2018, 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 22 de agosto de 2018. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara 
Criminal, lavrei o presente. 
 

Editais de citações 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 DE COMPETÊNCIA DO JÚRI, processo nº 0000920-91.2016.827.2715, que a 
justiça pública move contra o acusado MARCOS VINICIUS DE SOUZA ARAUJO, VULGO “Diabo Loiro”, natural de 
Cristalândia/TO, filho de Aldenora de Souza Araújo, inscrito no CPF SOB O Nº 073.513.501-08, atualmente em local incerto e 
não sabido, como incurso no artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, anbos do Código Penal, conforme  consta dos autos, fica 
CITADO (a) para oferecer resposta escrita no prazo de 10(dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não 
constituindo advogado para o patrocínio da causa, será nomeado Defensor Público local. 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 22 de agosto de 2018. Eu Patrícia dos Santos Ferreira, serv. da secretaria Judicial da 
Vara Criminal, lavrei o presente.  
 
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 00007176120188272715, que a justiça pública move contra o 
acusado EDIVAN ALVES GOMES, natural de Cristalândia/TO, estudante,brasileiro, solteiro, filho de Valdivan Pereira Gomes e 
Claudete Alves Pinto, nascido no dia 14/10/1998, CPF nº 061.422.111-04, atualmente em local incerto e não sabido, por infração 
artigos 180,§3º, do Código Penal, conforme  consta dos autos, fica CITADO (a) para oferecer resposta escrita no prazo de 
10(dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da causa, será 
nomeado Defensor Público local. 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 22 de agosto de 2018. Eu Patrícia 
dos Santos Ferreira, serv. da secretaria Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente.  
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0001596-65.2018.827.2716 
DENUNCIADO: AMILTON FERREIRA BEZERRA 
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 0001596-65.2018.827.2716, 
que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado AMILTON FERREIRA BEZERRA, 
brasileiro, casado, natural de Peixe/TO, filho de Antônio Bezerra Dias e Jassiva Ferreira Dias, CPF nº 019.605.301-35, portador 
do RG nº 338.635 SSP/TO, como incurso nas sanções do Artigo 51, caput, da Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). 
E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado 
e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente 
constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) 
arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. 
Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da 
Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe 
de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, 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 na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 20 de agosto de 2018. Eu, 
EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Técnico Judiciário, digitei e conferi. MANUEL DE FARIA REIS NETO - Juiz de 
Direito 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com o prazo de 60 (sessenta) dias 
AUTOS: 0003208-72.2017.827.2716 
AUTOR: HAGLAE RIBEIRO OLIVEIRA 
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este 
meio INTIMA-SE o Autor HAGLAE RIBEIRO OLIVEIRA , brasileira, unida estavelmente, ensino fundamental incompleto, 
nascida aos 04/07/1997, em Dianópolis/TO, filha de Abelino Ribeiro de Sousa e Rosangela Ribeiro de Sousa, residente em local 
incerto e não sabido, para no prazo de sessenta (60) dias , comparecer à Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, 
localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim 
de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0003208-72.2017.827.2716, conforme resumo abaixo 
transcrito: "(...) SENTENÇA: Diante do exposto, considerando que até o momento não foi oferecida denúncia para apurar os 
indícios constantes no Inquérito Policial, aplicando analogicamente o Código de Processo Civil, revogo a medida anteriormente 
decretada e declaro extinto o feito , o que faço com fundamento no art. 485, IV do CPC.. Manuel de Faria Reis Neto - Juiz de 
Direito". 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 Dianópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto (08) do ano 
de dois mil e dezoito (2018). Eu, Emiterio Marcelino Mendes Filho, Técnico Judiciário, digitei e conferi. MANUEL DE FARIA REIS 
NETO - Juiz de Direito 
 

Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, 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 5000631-
75.2013.827.2716 de Execução de Alimentos, tendo como Requerente ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA,  menor 
representado por sua genitora  ALÉCIA RODRIGUES CARDOSO, em desfavor de ANTÔNIO BATISTA GOMES. Pelo presente 
EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA o 
REQUERIDO ANTÔNIO BATISTA GOMES, brasileiro, solteiro,  braçal, estando EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para 
no prazo de 03(três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor atualizado de R$ 9.026,56(nove mil vinte e seis 
reais e cinquenta e seis centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 
prisão civil pelo prazo de até 60 dias, sem prejuizo do pagamento da dívida ora executada. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 22 de agosto de 2018. Eu, Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico Judiciário, o digitei.JOSSANNER 
NERY NOGUEIRA LUNA-Juiz de Direito. 
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FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA 
 COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0000452-18.2016.827.2719 
Chave de Segurança 985994401116 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Requerente: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: FARMACIA DAVI COM. DE PROD. FARMÁRIA LTDA  e outros 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia/To., na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o edital vierem ou dele tenha conhecimento que o presente tem por FINALIDADE: CITAR os executados 
FARMÁCIA DAVI COM. DE PROD. FARMÁCIA LTDA-CNPJ 17.559.601/0001-31; co-responsável ELIAS MALHÃO DA 
SILVA-CPF n. 829.414.831-87 e RAIMUNDO MALHÃO DA SILVA-CPF N, 232.845.603-00 atualmente em lugar desconhecido, 
nos termos da ação proposta, para, no prazo de 5(cinco) dias, efetuar o pagamento do débito no importe de R$ 
817,46(oitocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) acrescido de juros e demais cominações de lei, ou no caso de 
não pagamento, INTIMA DA PENHORA levada a efeito mediante termo (evento28), como sendo: LOTE N. 17 da Quadra n.08, 
com área de 1.289,05 m2, com os limites e confrontações constantes da escritura de compra e venda levada a efeito Livro n.2F, 
fls.02v, mat.1.157 do CRI local, bem como seus respectivos cônjuges se casado forem, cientificando que poderá opor embargos, 
sob pena de serem presumidos aceitos como verdadeiros os fatos da inicial, contados a partir da publicação deste edital, E para 
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia/To aos 20 de agosto de 2018. Eu, JOANA 
GOES DE CASTRO MIRANDA, Analista Judiciária, mat.1666.5, o digitei, lavrei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA Juiz (a) de 
Direito 
 
AUTOS Nº: 0000338-45.2017.827.2719 
Chave de Segurança 269936927717 
Ação: CIVIL PÚBLICA C/ PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNICA INCIDENTAL 
Requerente: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia/To., na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o edital vierem ou dele tenha conhecimento que o presente tem por FINALIDADE: CITAR a parte requerida 
ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO (ENGICON) atualmente em lugar desconhecido, nos termos da ação proposta, para, 
querendo apresentar respostar no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da publicação deste edital, sob pena de serem 
consideradas verdadeiros os fatos alegados inicial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o 
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Formoso do 
Araguaia/To, aos 20 de agosto de 2018. Eu, JOANA GOES DE CASTRO MIRANDA, Analista Judiciária, mat.1666.5, o digitei, 
lavrei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA Juiz (a) de Direito Assinado Eletronicamente 
 
Autos: 5000103-42.2007.827.2719 
Classe: Execução Fiscal 
Exequente:  UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Executado: SEBASTIAO SIMON CAMELO JUNIORSANDRA MARIA DE AZEVEDO SIMON CAMELO                                
                             
O DOUTOR LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Formoso do Araguaia/TO, na forma da 
lei... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tem 
curso uma Ação de Execução Fiscal, acima identificada, sendo o objetivo deste CITAR o executado SEBASTIAO SIMON 
CAMELO JUNIOR - CPF: 13259008187 e SANDRA MARIA DE AZEVEDO SIMON CAMELO - CPF: 18693555120, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida no valor de R$467.179,59(Quatrocentos e 
sessenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), representada pela CDA nº 
.14.4.02.001997-06; 14.6.01.000069; 14.6.06.000054-07 e 14.7.01.000007-30. que deverá ser atualizada com juros e encargos 
legais, custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito corrigido, 
salvo embargos, ou, no mesmo prazo, garantir a execução nomeando bens à penhora, livres e desembaraçados, sob pena de 
serem penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. O prazo para interposição de embargos é de 30 
(trinta) dias, contados da intimação da penhora.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 21 de 
agosto de 2018. Eu, (JOANA GOES DE CASTRO MIRANDA), Escrivã Judicial, digitei.LUCIANO ROSTIROLLA/Juiz de Direito 
 
AUTOS Nº: 5000317-23.2013.827.2719 – Chave de Segurança 293191866013 
Ação: Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada 
Requerente: N.R. AIRES ME 
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Requerido: ARAGUAIA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia/To., na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o edital vierem ou dele tenha conhecimento que o presente tem por FINALIDADE: CITA a requerida ARAGUAIA 
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA atualmente em lugar incerto e não sabido, para levantar o depósito ou oferecer resposta 
no prazo de  quinze (15) dias, nos termos pedidos na inicial (art. 539, caput e § 1º e 2º do NCPC), contados a partir da 
publicação deste.  E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do 
Tocantins, aos 21 de agosto de 2018. Eu, JOANA GOES DE CASTRO MIRANDA, Analista Judiciária, mat.1666.5, o digitei, lavrei 
e subscrevi.LUCIANO ROSTIROLLA/Juiz (a) de Direito 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
AUTOS Nº: 5000182-21.2007.827.2719-Chave de Segurança 493049557414 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: CLÁUDIO MARQUE DE ALMEIDA 
Executado: BENQ ELETROELETRONICA LTDA 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia/To., na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o edital vierem ou dele tenha conhecimento que o presente tem por FINALIDADE: INTIMAR a 
requerida/executada BENQ ELETRO ELETRONICA CNPJ sob o nº 07.560.958/0001-86,atualmente em lugar incerto e não 
sabido, nos termos da sentença(evento01,doc.05) para, querendo interpor recurso no prazo de 15(quinze) dias, contados 
a partir da publicação deste, cuja parte dispositiva é a seguinte: “(...) Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos 
formulados por Claudio Marques Almeida na Ação por Danos Morais e Materiais movidas em face de Benq Eletrônica Ltda para 
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais) á título de danos morais, acrescidos de correção 
monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento(súmula n. 362, do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso(súmula 
n. 54, do STJ). Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.  
Condeno a parte ré ao pagamento de R$ 800,00(oitocentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, levando em 
consideração o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço e a complexidade da demanda, tudo nos termos do 
art. 20, parágrago terceiro, do CPC. Custas pelo requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se, registre-se, 
intime-se. Formoso do Araguaia/To 29 de setembro de 2014, Luciano Rostirolla/Juiz de Direito E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado. DADO E 
PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, aos 21 de agosto de 2018. Eu, JOANA 
GOES DE CASTRO MIRANDA, Analista Judiciária, mat.1666.5, o digitei, lavrei e subscrevi.LUCIANO ROSTIROLLA/Juiz (a) de 
Direito. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Fica INTIMADA a parte requerida da sentença transcrita abaixo: 
Processo nº 0003198-81.2015.827.2721 – Chave do processo: 860508881715 
AÇÃO TRABALHISTA – RITO ORDINÁRIO 
Requerente: MARIA DO CARMO ARAÚJO CORREIA 
Advogados: GUSTAVO MENDONÇA CARDOSO TO6060 e RODRIGO OKPIS TO2145 
Requerido: INSTITUTO SÓCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES 
SENTENÇA do Evento 50 de 25/03/2018: “Sendo assim, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, nos termos 
do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de a) 1/3 férias proporcional; b) saldo de salário; c) 13º 
proporcional, levando-se em conta o salário que a parte requerente recebia (R$ 1.025,42), sobre os quais incidirão juros de 1% 
ao mês e correção monetária, pelo INPC, desde a data da rescisão do contrato. E, ainda, considerando a ilegitimidade da 
requerida MUNICÍPIO DE GUARAÍ/TO, EXTIGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, quanto a este, na forma do artigo 
485, inciso IV, do CPC. Condeno a requerida em custas e honorários de advogado que fixo em 10% do valor da condenação. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se Guaraí, data do sistema. MÁRCIO SOARES DA CUNHA Juiz de Direito” 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
Fica a parte requerida abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados (conforme artigo 346 do CPC): 
AUTOS Nº.  0000122-44.2018.827.2721 
Ação: GUARDA 
Requerente: E. R. DOS S. 
Requerido: LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA , brasileiro, solteiro, lavrador, inscrito no RG n. 810.212 SSP/TO, CPF n. 
018.312.761.78, filho e Maria dias da Silva, atualmente residente e domiciliado no lote 44, Assentamento PA Barra Mansa, Zona 
Rural de Recursolândia/TO. 
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SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso VI do 
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO . Custas na forma da lei, 
pela requerente, entretanto, em face da requerente ser beneficiária da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, 
até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, o assistido não 
puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do NCPC). Publique-se, registre-se, 
intimem-se e após o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas legais e baixas necessárias. Guaraí- TO, 25 de julho de 
2018. RICARDO GAGLIARDI -Juiz de Direito Respondendo”. 
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 0005452-58.2014.827.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: ACORDO DE GUARDA  
Requerente: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRA 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
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 Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de MARIA 
RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, solteira, aposentada, portadora do CPF n. 349.819.001-63 e RG. 2.144.783 
SSP/GO, residente e domiciliada atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, promover o 
andamento dos autos em epígrafe, sob pena de extinção e arquivamento (CPC, art. 485, III), tudo em conformidade com 
despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de agosto de 
2018. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
AUTOS Nº: 0001850-88.2016.827.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS    
Requerente: Y. G. A. 
Requerido: WESLEY RIBEIRO AGUIAR 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
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 Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de Y. G. A., 
brasileira, solteira, menor impúbere, representada por sua mãe, Roberta Gonçalves dos Reis, brasileira, convivente em 
união estável, administradora familiar, portadora do CPF 965.916.411-49 e RG. 377.046 SSP/TO, residente e domiciliado 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, promover o andamento dos autos em epígrafe, 
sob pena de extinção e arquivamento (CPC, art. 485, III), tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de agosto de 2018. Eu ______(Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
 
AUTOS Nº: 5000658-11.2011.827.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE 
Requerente: MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO NORONHA 
Requerido: FERNANDO LOPES NORONHA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 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 Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de MARIA DE 
FÁTIMA FIGUEIREDO NORONHA, brasileira, viúva, doméstica, portadora do RG nº. 2.608.825 SSP/BA, inscrita no CPF 
sob o nº 135.220.005-87, residente e domiciliada atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
promover o andamento dos autos em epígrafe, sob pena de extinção e arquivamento (CPC, art. 485, III), tudo em conformidade 
com despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de 
agosto de 2018. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
 
AUTOS Nº: 0002737-09.2015.827.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: F. M. R. M. 
Requerido: FABRICIO MARCIO MOURA DE MELO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... 
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FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Escrivania da Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de F. M. R. M., 
neste ato representada por sua genitora, ELIANE DE JESUS REIS, brasileira, divorciada, do lar, portadora do Registro 
Geral RG nº 282.626 SSP-TO, inscrita no CPF/MF sob o nº 851.051.981-15, residente e domiciliada atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento dos autos em epígrafe, sob pena de extinção e 
arquivamento (CPC, art. 485, III), tudo em conformidade com despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de agosto de 2018. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica 
Judiciária que digitei e conferi. 
 
AUTOS Nº: 0008755-12.2016.827.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: GUARDA JUDICIAL 
Requerente: VILMARCK ALVES DE QUEIROS 
Requerido: BRUNA THAIS ALVES DA SILVA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 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 Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de VILMARCK 
ALVES DE QUEIROS, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, portador da CI/RG Nº. 786231 – SSP/TO, inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 047.532.221-52, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 
(cinco) dias, promover o andamento dos autos em epígrafe, sob pena de extinção e arquivamento (CPC, art. 485, III), tudo em 
conformidade com despacho exarado nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
aos 21 de agosto de 2018. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
AUTOS Nº: 0003966-38.2014.827.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: RAISSA LAGARES CAVALCANTE 
Requerido: ALCINO LAGARES C. COSTA JUNIOR 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
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 Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do (a) Sr (a) ALCINO LAGARES C. COSTA JUNIOR, brasileiro, divorciado, advogado, portador do 
Cadastro de Pessoas Físicas n. 947.415.816-91, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, para, em 3 (três) dias, 
pagar o débito no valor de R$ 45.513,81 (quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e um centavos), provar que o 
fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto. ALERTE-O de que a ausência de pagamento das três 
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo pode ensejar a prisão civil, caso o 
inadimplemento persista, nos termos do art. 528 e §§ do CPC. Tudo em conformidade com o despacho constante no Evento 72. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
AUTOS Nº: 0011276-27.2016.827.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente: K. DA S. C. 
Requerido: CARPEJANE DA SILVA NUNES 
A Doutora Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 
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 Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de CARPEJANE 
DA SILVA NUNES, brasileiro, demais informações ignoradas, residente e domiciliada atualmente em lugar incerto e não 
sabido, da sentença proferida nos autos em epígrafe no evento 51. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, com fulcro no 
art. 487, inciso III, alínea "b", do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entre as partes para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos; de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data 
certificada pelo sistema. SILAS BONIFÁCIO PEREIRA - JUIZ DE DIREITO.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de agosto de 2018. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que 
digitei e conferi. 
 
AUTOS Nº: 0010160-49.2017.827.2722 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: H. R. M. e outra 
Requerido: JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS 
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A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - 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 Vara de 
Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: Proceda-se a INTIMAÇÃO de JEFERSON 
RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, portador da carteira de identidade RG n.º 377.261 SSP/TO, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 864.613.891-72, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença 
proferida nos autos em epígrafe no evento 23. SENTENÇA: “Vistos etc. (...)ANTE O EXPOSTO , com fundamento no art. 485, 
inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Publique-se. 
Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. 
SILAS BONIFÁCIO PEREIRA - JUIZ DE DIREITO.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 21 de agosto de 2018. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 
 

2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
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 5001020-81.2009.827.2722, Ação Execução de Título Extra Judicial que 
IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COSMÉTICOS LTDA move em desfavor de RAIMUNDO NONATO MONTELLO, e, por 
este meio, INTIMA o autor IBC – Indústria Brasileira de Cosméticos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob n° 05.155.875/0001-86, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 
prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 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 21 (vinte e um) 
dias do mês de agosto do ano de 2018. Eu _____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 5000291-55.2009.827.2722, Ação Obrigação de Fazer Decorrente da Não 
Transferência do Veículo com Pedido de Tutela Antecipada requerida por SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS NETO em face 
de ANTÔNIO RODRIGUES SOARES, e, por este meio CITA o(s) requerido(s) Antônio Rodrigues Soares, atualmente em 
lugar incerto ou não sabido, dos termos da ação supra para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de confissão e revelia, ficando advertido de que não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 
narrados pelo autor na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do CPC. 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 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2018. Eu ___, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário 
de 1ª Instância, digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
O Dr. ADEMAR ALVES DE SOUZA FILHO, MM. Juiz de Direito respondendo pela Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Gurupi-TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial a vítima ARIANNA FERREIRA SOUSA, que por este juízo e Escrivania da 
Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tramita os Autos de Ação Penal n.º 0006353-
21.2017.827.2722, que a Justiça Pública como autora move contra o Acusado MAXUEL CONCEIÇÃO QUEIROZ, tendo como 
vítima ARIANNA FERREIRA SOUSA, e para que chegue ao conhecimento DA VITIMA, expediu-se o presente edital, ficando 
assim, intimada do teor da sentença (evento nº 64 dos autos), que segue: “Isto posto, absolvo o acusado Maxuel Conceição 
Queiroz das imputações contidas na denúncia, diante a ausência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII/CPP e 
diante da fundada dúvida sobre a existência de causa excludente de ilicitude (legítima defesa), nos termos do art. 386, VI/CPP. 
Sem custas processuais..” Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de agosto de 2018. Eu, João Marco Naves 
Damaceno, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lavrei o presente. Ademar Alves de Souza Filho, Juiz de Direito respondendo. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Sentenças 
Autos nº 0000763-26.2018.827.2723 
Classe da Ação: 283 - Ação Penal - Procedimento ORDINÁRIO 
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Assunto: 3608 – TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE 
DROGAS, CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, DIREITO PENAL 
RÉUS: MÁRCIO GOMES FIGUEREDO E JOHNATHAN ARAUJO DE ALMEIDA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
SENTENÇA. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PENAL promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS em 
desfavor de MÁRCIO GOMES FIGUEREDO , vulgo Cebola e JOHNATHAN ARAUJO DE ALMEIDA, devidamente qualificado e 
representado nos autos lhes imputando a prática, quanto àquele, do crime descrito no art. art. 33, caput, c/c seu § 1º, inciso I, da 
Lei nº 11.343/06. III - DISPOSTIVO: Com essas considerações, por tudo de direito e jurisprudência acima alinhavado, 
DESCLASSIFICO o crime descrito no art. 33, caput, c/c seu § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06 para POSSE de drogas para 
CONSUMO PESSOAL, previsto no artigo 28 também da Lei 11.343/06 e, consequentemente, CONDENO os denunciados 
MÁRCIO GOMES FIGUEREDO e JOHNATHAN ARAUJO DE ALMEIDA, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas 
penas do art. 28 da Lei 11.343/06 É previsto para a infração do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 a aplicação cumulativa das 
seguintes penalidade: I - advertência sobre os efeitos das drogas, II - prestação de serviços à comunidade e; III - medida 
educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Assim sendo, em atendimento ao texto legal supracitado e demais 
premissas do arts. 28, 29 e 30 da Lei 11.343/06, DETERMINO QUE OS DENUNCIADOS: I) SEJA M ADVERTIDO S QUANTO 
AOS PERIGOS DO USO DAS DROGAS EM QUALQUER PORÇÃO OU PROPORÇÃO E DO EFEITO SOCIAL QUE ESSA 
CONDUTA CAUSA, VISTO QUE FOMENTA A PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES, O PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA QUE 
SÃO AS DROGAS E A DESTRUIÇÃO DE INCONTÁVEIS LARES E FAMÍLIAS QUE SÃO VITIMADOS DIRETA OU 
INDIRETAMENTE POR SEU COMÉRCIO; II) PRESTE M 05 (CINCO) MESES DE SERVIÇO COMUNITÁRIO JUNTO A 
SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE ITACAJÁ-TO, COM CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA NÃO INFERIOR A 
08 (OITO) HORAS SEMANAIS. As tarefas serão definidas pela administração da secretária de acordo com as aptidões do 
sentenciado, devendo ser enviado para este juízo relatório mensal de atividades e frequência. III) COMPAREÇA M A CADA 15 
(QUINZE) DIAS NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES AO CRAS DE ITACAJÁ - TO PARA ACONSELHAMENTO E 
ORIENTAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DO FIM DO USO DE DROGAS E DOS MALES QUE ESSAS OFERECEM AO 
USUÁRIO E À SOCIEDADE. Em cada sessão deve ser elaborado um relatório das atividades desempenhadas pelo(a) 
psicólogo(a) responsável pelo atendimento que deverá ser quinzenalmente enviado a este juízo. Os réus responderam a todo o 
processo em liberdade e não adveio qualquer informação, ação ou omissão que fomente e enseje sua segregação preventiva, 
razão pela qual concedo-os o direito de recorrerem em liberdade. Deixo de fixar o valor mínimo da indenização, nos termos do 
artigo 387, IV do CPP, na medida em que inaplicável no delito em tela. Deixo de condenar os acusados ao pagamento das 
custas processuais em razão da concessão do benefício da assistência judiciária. Oportunamente, após o trânsito em julgado da 
presente sentença , tomem-se as seguintes providências: a) Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados; b) Oficie-se a 
Prefeitura Municipal de Itacajá - TO para que indique a Secretaria Municipal responsável pela secretária de obras do Municipal 
de Itacajá, apresente os horários nos quais os sentenciados poderão realizar suas atividades e o servidor que será responsável 
pelo mesmo (fiscalizando o comparecimento, atuação e enviando o relatório de frequência) mensal. c) Oficie-se o CRAS do 
município de Itacajá - TO para que informe o(a) psicólogo(a) que será responsável pelo atendimento dos sentenciados e que 
enviará o relatório de atividade e frequência mensal. d) Expeçam-se as respectivas guias de encaminhamento para execução da 
pena, com a remessa ao juízo da execução para unificação das penas, se o caso. e) Comunique-se ao TRE para fins do art. 15, 
III da CF. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itacajá - TO, 16 de agosto de 2018. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz 
de Direito 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS 
 
O DOUTOR MARCO ANTONIO SILVA CASTRO, Juiz de Direito em 1ª Substituição Automática da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ SABER, a quantos 
virem o presente edital de intimação com prazo de 10 dias, extraído da Ação de Procedimento Comum, nº 5000290-
90.2011.827.2725, onde JOSÉ ALVES DE SOUZA move em desfavor de MARCELO JOSE SOUZA CRUZ,  virem ou dele 
conhecimento tiverem que fica por este, INTIMADO, JOSÉ ALVES DE SOUZA - CPF: 463.688.092-72,  para, no prazo de 
05(cinco) dias, manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção e arquivamento. DESPACHO: 
“Intime-se a autora pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias impulsionar o feito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Caso não seja localizado, intime-se via edital com prazo de 10 dias.Cumpra-se. Intimem-se”. Miracema, 21 de maio de 2018 (as) 
Dr. André Fernando Gigo leme netto - Juiz de Direito"  E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir este Edital 
que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Miracema do Tocantins, em 20 de agosto de 2018. Eu, CATIA CILENE MENDONÇA DE BRITO, o digitei. 
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MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
O Doutor CLEDSON JOSE DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Cumprimento de sentença, 
processo n° 5000122-22.2010.827.2726, chave de acesso 242836474014, onde figura como requerente DAYSLANNE DE 
ARAUJO AZEVEDO, em desfavor de AGROCRED AGRONEGÓCIOS LTDA. – ME, fica devidamente INTIMADO o executado 
AGROCRED AGRONEGÓCIOS LTDA. – ME para efetuar o pagamento do valor da condenação discriminada e atualizada 
conforme cálculo apresentado no evento 41, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de multa no valor de 10% (dez por 
cento), conforme dispõe o artigo 523 §1º do Código de Processo Civil. Conforme determinado no despacho lançado no evento 50 
acostado aos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado no 
Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 15 de agosto de 
2018. Eu, Marcos Suel Fernandes Aguiar, Aux. Cível Mat. TJ/TO 352705 digitei o presente. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor CLEDSON JOSE DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Alvará Judicial - Lei 6858/80, 
processo n° 0001490-73.2018.827.2726, chave de acesso 384000165018, onde figura como requerente MARIA JOSÉ ALVES 
BARBOSA, brasileira, viúva, do lar, portadora do RG nº. 242.708 SSP/TO, em desfavor de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, 
brasileiro, inscrito no CPF sob o nº º 794.746.401-49, ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG n.º 13540 
SSP/TO, FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, brasileiro, MARIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileira,  portadora 
do RG n.º 162.384 SSP/TO e DIVINO BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG n.º 1.259.709 SSP/TO, sendo o 
presente para intimação de eventuais terceiros interessados se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em conformidade com o 
Despacho lançado no Evento 6 item 3.2, acostado aos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual deverá ser publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, 15 de agosto de 2018. Eu, Marcos Suel Fernandes Aguiar, Aux. Cível Mat. TJ/TO 352705 digitei o 
presente. 

PALMAS 
2ª vara da família e sucessões 

Intimações aos advogados 
Autos: 0026131-87.2016.827.2729 
Ação: Cumprimento de Sentença 
Requerente: A. N. F. 
Requerido: J. A. P. F. 
Advogados: DR. DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA - OAB/PA 14.228-B e DRA. HADLA PEREIRA DA SILVA - OAB/PA 
15.719 
DESPACHO: “Promova-se o desbloqueio da quantia de R$ 21,16, cujo valor foi bloqueado na conta do executado através do 
sistema BACENJUD, face ao seu diminuto valor diante débito vindicado. Determino a penhora dos saldos existentes na conta 
vinculada do FGTS e do PIS, e ainda da quantia referente ao abono salarial concernentes ao executado, informados através do 
ofício juntado no Evento 20. Oficie-se, com urgência , à Caixa Econômica Federal para o bloqueio das quantias e transferência 
para uma conta judicial remunerada vinculada a este Juízo. Efetuada a penhora, considerando que os valores penhorados não 
satisfazem a obrigação, expeça-se carta precatória para avaliação do veículo penhorado no Evento 22. Na oportunidade o 
executado deverá ser intimado para, caso queria, apresentar impugnação, inclusive sobre a penhora das quantias do FGTS, PIS 
e abono salarial, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o executado, ainda, através de seu patrono (Evento 9 - PROC4), via 
Diário da Justiça Eletrônico. Decorrido o prazo, sem oferecimento de impugnação, expeça-se alvará judicial eletrônico em favor 
da parte exequente para levantamento das quantias penhoradas, observando-se a não incidência do imposto de renda. No 
tocante à penhora do veículo, ressalto que a parte exequente deverá acompanhar o andamento da carta precatória diretamente 
no Juízo Deprecado. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 08 de agosto de 2018. Ass.: Nelson Coelho Filho- Juiz de Direito.” 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
AUTOS N.º 0006297-98.2016.827.2729 
Ação: Interdição 
Requerente(s): MARIA DE FÁTIMA PENA BERNARDES 
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Requerida: NAIR PEREIRA PENA 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida no interrogatório, confirmando a decisão do Evento 11, decreto a interdição de NAIR 
PEREIRA PENA, brasileira, solteira, nascida em 11.08.1971, portadora do RG nº 1.203.994 SSP-TO, filha de Francisco Pereira 
Pena e Naíde Pereira Pena, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua irmã MARIA DE FÁTIMA PENA BERNARDES, 
qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado 
compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca 
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§ 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 18 de abril de 2018. NELSON COELHO FILHO – Juiz de 
Direito”. 
 
AUTOS N.º 0025216-04.2017.827.2729 
Ação: Interdição 
Requerente(s): JOSÉ VICENTE BORGES 
Requerido: JEZIEL RODRIGUES BORGES 
SENTENÇA: “(...)Desta forma, tendo em vista os relatórios médicos inclusos nos autos, as legendas fotográficas juntadas no 
Evento 8, corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 4, decreto a interdição de 
JEZIEL RODRIGUES BORGES , brasileiro, solteiro, nascido em 07.08.1997, filho de José Vicente Borges e Anália Rodrigues 
Borges, nomeando-se seu curador, sob compromisso, seu genitor JOSÉ VICENTE BORGES, qualificado na inicial, limitando o 
exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, o curador estará, desde 
logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o 
registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 11 de maio de 2018.. NELSON COELHO FILHO – Juiz de Direito”. 
 
AUTOS N.º 0004677-51.2016.827.2729 
Ação: Interdição 
Requerente(s): VIVIANE GONÇALVES DA SILVA 
Requerida: MARIO AUGUSTO SILVA FRAGA 
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 4, decreto a interdição de MARIO 
AUGUSTO SILVA FRAGA, brasileiro, solteiro, nascido em 26.11.1994, portador do RG nº 448.560 2ª via SSP-TO, filho de Herton 
Rodrigues Fraga e Viviane Gonçalves da Silva, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua genitora VIVIANE 
GONÇALVES DA SILVA, qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e 
negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da 
especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser 
publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem 
honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 25 de abril de 2018. 
NELSON COELHO FILHO – Juiz de Direito”. 
 
AUTOS N.º 0014276-14.2016.827.2729 
Ação: Modificação de Curatela 
Requerente(s): CARLEANE ALMEIDA CUNHA DE SOUSA 
Requerido: VITÂNGELA ALMEIDA CUNHA DE SOUSA 
SENTENÇA: “(...)ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 1.775, § 1º do CC, confirmo os efeitos da tutela antecipada, para 
nomear ARLEANE ALMEIDA CUNHA DE SOUSA como curadora de VITANGELA ALMEIDA CUNHA DE SOUSA, em 
substituição ao curador anteriormente nomeado, já falecido. Tome-se-lhe o compromisso. Prestado compromisso, a curadora 
estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se 
mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 
do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Palmas, 07 de maio de 2018. NELSON COELHO FILHO – Juiz de Direito”. 
 
AUTOS N.º 5001662-43.2003.827.2729 
Ação: Modificação de Curatela 
Requerente(s): ANATÁLIA OLIVEIRA DA SILVA 
Requerido: ALDO OLIVEIRA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...)ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 1.775, § 1º do CC, confirmo os efeitos da tutela antecipada, para 
nomear A ANATÁLIA OLIVEIRA DA SILVA como curadora de ALDO OLIVEIRA DA SILVA, em substituição ao curador 
anteriormente nomeado, já falecido. Tome-se-lhe o compromisso. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao 
exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da 
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sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Palmas, 14 de maio de 2018. NELSON COELHO FILHO – Juiz de Direito”. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Processo nº 0039482-93.2017.827.2729 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O juiz de direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, no uso das suas 
atribuições legais, faz saber a todos que tiverem conhecimento, que, por esse meio, INTIMA o acusado WELITON DORTA 
ALVES, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, nascido aos 07 de outubro de 1998, natural de Confresa-MT, filho de Inácio 
Alves Evangelista e Luciene Dorta Azevedo, portador do RG nº 836.335 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 704.129.171-57, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para, em 5 dias, manifestar interesse na restituição das coisas referidas no evento 
143, a saber : 01 (um) aparelho celular LG Dual Sim, modelo LG-a-190b, cor preta, com chip da operadora claro, IMEI 
858875-04-670917-9; depósito judicial R$49,25; 02 (dois) capacetes, marca Taurus, cor preta;  01 (um) par de tênis, marca 
Fila, cor laranja, nº 44, conforme despacho proferido no processo a seguir transcrito: “(...) Intimar pessoalmente os acusados 
para, em 5 dias, manifestarem interesse na restituição das coisas referidas no evento 143. Se algum deles não for encontrado, a 
intimação deverá ser feita por edital, com prazo de 15 dias. Caso não se manifestem, as coisas devem ser destinadas a entidade 
beneficente, com baixa no SNBA. Palmas, 22 de agosto de 2018. RAFAEL GONCALVES DE PAULA - juiz de direito.” O 
presente edital será publicado no Diário da Justiça e uma 2ª via ficará afixada no placar do Fórum de Palmas/TO, localizado na 
Av. Teotônio Segurado – Paço Municipal. Palmas/TO, 22 de agosto de 2018. Eu, Adriana Parente, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS  
AUTOS Nº 0003637-97.2017.827.2729 
Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): ADEMIR NUNES MOURÃO e outros 
FINALIDADE: O juiz de direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA - Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que, por esse meio, INTIMA 
o(a) acusado(a) ADEMIR NUNES MOURÃO, brasileiro, união estável, pedreiro, nascido aos 20 de agosto de 1986, natural de 
Porto Nacional-TO, filho de Antônio Santana Mourão e Arlinda Nunes Santana, portador do RG nº 724.315 SSP/TO, inscrito no 
CPF sob o nº 017.359.911-71, residente e domiciliado na xxxxxxx, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 
(noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0003637-97.2017.827.2729, cujo 
resumo segue transcrito: "SENTENÇA 1- RELATÓRIO O Ministério Público denunciou Saniel Sansão Santos Cardoso, brasileiro, 
solteiro, desocupado, nascido aos 22 de fevereiro de 1992, natural de Augustinópolis-TO, filho de Ocirene Santos Cardoso, 
portador do RG nº 1.051.514 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 044.674.161 - 29; Ademir Nunes Mourão, brasileiro, união 
estável, pedreiro, nascido aos 20 de agosto de 1986, natural de Porto Nacional-TO, filho de Antônio Santana Mourão e Arlinda 
Nunes Santana, portador do RG nº 724.315 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 017.359.911-71; e Tiago Lucas Rodrigues da 
Silva, popularmente conhecido por Bolacha, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 22 de março de 1997, natural de 
Wanderlândia-TO, filho de Manoel Alves da Silva e Maria das Graças Rodrigues de Sousa, portador do RG nº 1.076.897 SSP/TO 
(2ª via), inscrito no CPF sob o nº 048.273.341-101, narrando o que segue: [...] Ademir e Saniel foram presos em flagrante e 
tiveram sua prisão preventiva decretada ainda no inquérito policial (evento 18 do Processo 0001407-82.2017.827.2729). A 
denúncia foi oferecida em 08/02/2017 e recebida no mesmo dia (evento 4). Os acusados foram citados pessoalmente e 
apresentaram suas respostas por meio de um mesmo defensor público (evento 24). Na decisão do evento 27, o recebimento da 
denúncia foi ratificado. No início da audiência de instrução que seria realizada no dia 17/04/2017, o defensor público noticiou a 
existência de conflito entre as defesas de Tiago e Saniel, então o ato foi suspenso (evento 67). Na ocasião, o defensor público 
ratificou a resposta apresentado em favor de Saniel e Ademir, porém indicou novas testemunhas no evento 72. Este juízo 
determinou a apresentação de outra resposta em favor de Tiago, o que foi feito por defensor público distinto, no evento 77. O 
recebimento da denúncia foi novamente ratificado na decisão do evento 79. [...] 3 - DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo 
parcialmente procedente a denúncia, para: a) condenar os acusados Saniel Sansão Santos Cardoso e Tiago Lucas Rodrigues 
Da Silva nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos IV do Código Penal (1º fato); b) condenar os acusados Saniel Sansão 
Santos Cardoso e Ademir Nunes Mourão, nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II (2º fato) e artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 
14, inciso II (3º fato), na forma do artigo 71, todos do Código Penal; c) absolver os acusados Saniel Sansão Santos Cardoso e 
Ademir Nunes Mourão quanto ao 4º fato, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código Penal; d) aplicar entre o furto e os 
roubos cometidos por Saniel a regra prevista no art. 69 do Código Penal. [...] 3.3 - Por fim, doso a pena de Ademir, quanto aos 2º 
e 3º fatos (roubos consumado e tentado), ousando fazê-lo em conjunto, posto que as ações foram assemelhadas. 1ª FASE - 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade peculiar ao tipo; não registra 
antecedentes 7; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; 
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não há motivo plausível para a prática dos fatos, mas isso não implicará em aumento da pena; a circunstância mais danosa dos 
crimes constitui causa de aumento da pena e será avaliada adiante; as consequências das infrações não prejudicam o acusado; 
o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do fato, mas isso não afetará a pena. PENA-BASE: Tendo em 
vista que o conjunto dessas circunstâncias favorece o acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de 
reclusão. 2ª FASE - ATENUANTES: O acusado confessou extrajudicialmente a prática dos fatos, mas não há como atenuar a 
pena, por ter sido aplicada no mínimo. AGRAVANTES: Não há. 3ª FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA: A pena do 3º 
fato deveria ser reduzida em 2/3, pela causa prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal e considerando o iter 
criminis percorrido. Por óbvio, a diminuição não alcançaria o 2º fato. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA: A pena dos roubos deve 
aumentada de 1/3, pela causa prevista no inciso II do § 2º do Código Penal. Neste caso, importa apenas a pena do roubo 
consumado, que passa para 5 anos e 4 meses de reclusão. A pena do crime mais grave, qual seja o roubo consumado, será 
agora aumentada de 1/6, pela causa prevista no art. 71 do Código Penal, passando para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. 
PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida a pena definitiva de Ademir, pelos roubos (2º e 3º fatos), em 6 anos, 2 meses e 20 
dias de reclusão, sendo proporcionalmente fixada a multa em 15 dias-multa. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA 
PENA: Considerando o previsto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal e a quantidade da pena, determino que seja 
cumprida inicialmente em regime semiaberto, na Unidade de Regime Semiaberto de Palmas, ou outro local determinado pelo 
juízo da execução. SURSIS e SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Deixo de conceder a suspensão condicional ou a substituição da pena 
privativa de liberdade, diante da quantidade da sanção e por se tratar em de crimes cometidos com grave ameaça a pessoa. 
RECURSO: Concedo a Ademir o direito de apelar em liberdade, por não estarem evidentes os fundamentos da prisão preventiva. 
DIREITOS POLÍTICOS: Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda (Constituição 
Federal, art. 15, inciso III). 3.4- DISPOSIÇÕES COMUNS CUSTAS PROCESSUAIS: Condeno os acusados ao pagamento das 
custas processuais, na proporção de 1/3 para cada. Eventual isenção será decidida na execução. REPARAÇÃO MÍNIMA DO 
DANO: Nos termos do que dispõe o artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, e considerando o que foi relatado por 
Délcia, arbitro em R$ 20.000,00 o valor de reparação do prejuízo causado por ela, quantia a ser suportada de forma solidária 
pelos três acusados. [...] Palmas/TO, 24.11.2017. RAFAEL GONCALVES DE PAULA - Juiz de Direito." Palmas, 23/08/2018. Eu, 
JOCYLEIA SANTOS FALCÃO, digitei e subscrevo. 
 

4ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA REVEL (Art. 346 NCPC) 
AUTOS Nº: 5021427-82.2012.827.2729 – Execução de Título Extrajudicial 
REQUERENTE: NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA – CNPJ 09.236.843/0002-47 
ADVOGADO: MURILLO DE FARIA FERRO – OAB/GO 29226 
REQUERIDO: LACEU DIAS DA SILVA – CPF 938.071.631-15 
Sentença: Fica a parte REQUERIDA intimada do dispositivo do ato da sentença inserida no evento 52, nos termos do Art. 
346 do NCPC.  “(...) À vista do exposto, declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, determinando, oportunamente, o 
arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, o que faço com esteio no supracitado art. 485, III do NCPC. Recolhidas 
eventuais custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito.” 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 ASSISTENCIA JUDICIARIA 
 AÇÃO PENAL Nº 0001835-30.2018.827.2729 
DENUNCIADO: LIDUÍNO DE SOUSA SOBRINHO  
 O Juiz de Direito titular da Vara Especializada no combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas - TO, no uso das suas atribuições legais, na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado: LIDUÍNO DE SOUSA SOBRINHO, brasileiro, casado, empresário, natural de Tupirama/TO, nascido aos 
14/04/1954, filho de José Ribamar Sobrinho e Tereza Lucena Sobrinho, inscrito no RG de nº 631.846 – SSP/TO, para tomar 
ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-a e requerendo a condenação do denunciado na pena art. 147 
c/c art. 61, II, “f” do Código Penal, na modalidade do art. 7°, II da Lei 11.340/06, referente ao auto de Ação Penal n.º 0001835-
30.2018.827.2729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente 
edital, para nos termos para nos termos do art. 361 e 396, “caput” do Código de Processo Penal, responder à acusação, por 
escrito no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado constituído, caso não possua condições financeiras para constituí-lo, lhe 
será nomeado um Defensor Publico. E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no 
local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas – TO, 09 de agosto de 2018. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, 
Técnica Judicial, digitei.  ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA - Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AÇÃO PENAL Nº 0030622-06.2017.827.2729 
DENUNCIADO :EDVAN BISPO VARANDA 
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O Juiz de Direito titular da Vara Especializada no combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas -TO, no uso das suas atribuições legais,  na forma da Lei. DETERMINA a citação por  edital com prazo de 15 (quinze) 
dias , do denunciado : EDVAN BISPO VARANDA união estável, operador de  escavadeira natural de Paranã, nascido aos 
26/05/1976, filho de Joaquim Bispo Leite e Terciana Alves varanda, portador do RG n° 9.2629 SSP/TO e inscrito no CPF 
n°902.370.291-20 para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando –a e requerendo a condenação 
do denunciado nas penas Art. 217 A, c/c 71, caput, e, artigo 226, inciso I, todos do CP, na modalidade do artigo 7º, inc. III  da Lei 
nº 11.340/2006, referente ao auto de Ação Penal n.º0030622-06.2017.827.2729 , e comoo denunciado encontra -se atualmente 
em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos para nos termos do art. 361 e 396, “caput” do 
Código de Processo Penal , responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado constituído, caso 
não possua condições financeiras para constituí-lo , lhe será nomeado um Defensor Publico. E, para que não se alegue 
ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça . Palmas –TO, 
aos 15 de agosto de 2018. Eu, Marilene Nascimento Costa , Técnica Judicial, digitei. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA Juiz 
de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA COM PRAZO DE  60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0018023-06.2015.827.2729 
O juiz  de Direito , ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA , respondendo pela  Vara Especializada no combate à Violência Domes 
tica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Palmas–TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 
0018023-06.2015.827.2729,  tendo como  Réu: JEFFERSON BARROS DOS SANTOS , brasileiro, ajudante de pedreiro, união 
estável, nascido aos 27/11/1986, natural de Brasilia/DF, CPF  nº 017.224.107-40 e RG nº 2.556.387. como o denunciado 
encontra -se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme 
dispositivo final a seguir transcrito: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na 
denúncia, motivo pelo qual CONDENO o a cusado em epígrafe, como incurso nas penas do Código Penal, artigo 129, §9º, na 
modalidade dos  artigos s 5º, e 7º, da Lei nº 11.340/2006. Individualização da(s) pena(s) A tento aos comandos dos artigos 59 e 
68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos termos dos fundamentos que seguem: 1ª fase: Na falta da 
indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias judiciais que reputa desfavoráveis e a fim de 
ensejar a elevação da pena -base, não há margem para valoração aferindo as modulares com utilização de simples expressões 
genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta primeira fase, diante da 
preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da pena-base no patamar mínimo e fixo a pena -base em 03 (três) 
meses de detenção.DA PENA CONCRETA FINAL . Condenado o acusado, fixo -lhe a pena concreta final como conseqüência da 
dosimetria supracitada , resultando no total de 03 (três) meses de detenção. Do cumprimento da pena concreta final 
Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em 
regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais. Tenho por 
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria 
adequada, tampouco socialmente recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da 
Lei 11.340/06 (STJ –HC 290650). Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois 
anos —com fulcro no Código Penal, art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o 
estabelecimento das condições a serem observadas (STJ –REsp 69740). Do mesmo modo, a detração e/ou intercorrências 
outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Estando o denunciado solto em relação a 
estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 
387, §1º).Deixo de fixar valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), eis que ausente discussão nos autos a 
respeito com instauração do ontraditório e ampla defesa —bem como ante a existência de elementos para apuração. Tudo sem 
prejuízo da possibilidade de discussão em ação própria e juízo diverso. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas 
processuais, reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente 
no Juízo da Execução. Disposições finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, oportunamente e se 
concretizado o trânsito em julgado —deverá a Serventia adotar as seguintesprovidências, adequando -as ao resultado: 
·Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); · Havendo bem(ns) 
apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar 
conclusão sob certificação; ·Inscrição do nome do condenado no rol dos culpados;· Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins 
do previsto no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do Brasil; ·Inscrição e/ou co municação junto aos órgãos 
próprios de informações criminais;·Expedição das guias de execução penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de 
Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando da sua  inserção no sistema virtual. Registre -se em pasta 
própria para tal  finalidade.Intimem -se Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou 
representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as pro vidências, arquivem -
se os autos. Palmas, 02/07/2018, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA.JUIZ DE DIREITO.E, para que não se alegue 
ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 
21de Agosto 2018. Eu, Marilene Nascimento Costa, Técnica Judicial, digitei. 
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PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
FAZ SABER, a lodos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO vir, ou dele conhecimentos tiverem que se processa por este 
Juízo, no Cartório Cível o Processo n°. 0000795-44.2017.827.2730, Ação Execução de Alimentos, tendo como Requerente 
OLGA CRISTINA DA SILVA, REPRESENTANDO OS MENORES H.G.G.P. E H.G. DA S., e Requerido HERIVELTO PEREIRA 
DA SILVA. MANDOU CITAR: FINALIDADE: CITA o (a) Sr (a). HERIVELTO PEREIRA DA SILVA, brasileira, CPF/RG: 
902.166.631-87 e 456.595 SSP-To, filho de Alcemir Nunes da SIlva e Maria Pereira da Silva, residente e domiciliado (a) 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamente do débito alimentar, no valor de 
R$ 4.083,59 (quatro mil oitenta três reais e cinquenta nove centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo 
(caput,  art. 528 NCPC), sob pena de protesto e prisão. DESPACHO: DESPACHO Defiro o pedido. CITE-SE o (a) requerido (a) 
por edital, na forma da lei. Decorrido o prazo para defesa, NOMEIO como curador o Defensor Público atuante nesta Comarca 
para oferecer a defesa do requerido no prazo legal. Após, havendo contestação, intime-se a parte autora por meio da Defensoria 
Pública para impugnar em 10 dias e após, vista ao Ministério Público. Pls, 16 de agosto de 2018. ANA PAULA ARAÚJO AIRES 
TORÍBIO Juíza de Direito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Palmeirópolis, Estado do Tocantins, 
aos 21 de agosto de 2018. Eu, ROSIMEIRE PEREIRA BARBOSA OLIVEIRA, Técnica Judiciária, o digitei. ANA PAULA ARAUJO 
AIRES TORIBIO-Juíza de Direito 
 

PARAÍSO 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 0000713-73.2018.827.2731; Chave Processo nº: 541600141618; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 504,39; Exequente: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO; Procurador 
Exequente: Dr. Gilberto Sousa Lucena e outros – Procurador Chefe; Executada(s): FLORISVALDO DE ALMEIDA FREITAS 
inscrita no CPF sob nº 251.244.631-04. CITANDO: Florisvaldo de Almeida Lopes, atualmente com endereço incerto e não 
sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos termos da Ação de Execução Fiscal, para, no prazo de 
CINCO (05) DIAS, PAGAREM, o principal de R$ 504,39 (quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos), e cominações 
legais, inscrita(s) na Certidão(es) da Dívida Ativa CDA(s): 2623, 2494, 2427, 2186, 9892 e 1962 a serem atualizadas no ato do 
efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) execução(ões), nos termos dos artigos 7º, 8º, da Lei nº 
6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no prazo de cinco (05) dias, e nem a garantia da(s) 
execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou ARRESTO, caso não seja encontrado(a), em 
tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos artigos 7, 8, 10 e 11 da Lei nº 6.830/80.  SEDE 
DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-1360. Paraíso do Tocantins – TO, 17 de 
Agosto de 2.018. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora Cedida a 1ª Vara Cível. Juiz ADOLFO AMARO MENDES -  Titular da 1ª 
Vara Cível. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 0008291-24.2017.827.2731; Chave Processo nº: 700135716917; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 665,32; Exequente: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO; Procurador 
Exequente: Dr. Gilberto Sousa Lucena e outros – Procurador Chefe; Executada(s): ANTONIO LOPES DA SILVA inscrita no CPF 
sob nº 310.861.521-15. CITANDO: Antonio Lopes da Silva, atualmente com endereço incerto e não sabido. 
OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos termos da Ação de Execução Fiscal, para, no prazo de CINCO 
(05) DIAS, PAGAREM, o principal de R$ 665,32 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), e cominações 
legais, inscrita(s) na Certidão(es) da Dívida Ativa CDA(s): 14524, 14525, 14526, 14444 e 13346 a serem atualizadas no ato do 
efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) execução(ões), nos termos dos artigos 7º, 8º da Lei nº 
6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no prazo de cinco (05) dias, e nem a garantia da(s) 
execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou ARRESTO, caso não seja encontrado(a), em 
tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos artigos 7º, 8º da Lei nº 6.830/80.  SEDE DO 
JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-1360. Paraíso do Tocantins – TO, 20 de 
Agosto de 2.018. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora Cedida a 1ª Vara Cível. Juiz ADOLFO AMARO MENDES - Titular da 1ª 
Vara Cível. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM: Processo Eletrônico nº: 0000735-34.2018.827.2731; Chave Processo nº: 201174609518; Natureza da Ação: Ação de 
Execução Fiscal; Valor da Causa; R$ 958,83; Exequente: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO; Procurador 
Exequente: Dr. Gilberto Sousa Lucena e outros – Procurador Chefe; Executada(s): FRANCISCA FRANCINETE DE OLIVEIRA 
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inscrita no CPF sob nº 258.583.001-20. CITANDO: Francisca Francinete de Oliveira, atualmente com endereço incerto e não 
sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR o(s) executado(s) acima, aos termos da Ação de Execução Fiscal, para, no prazo de 
CINCO (05) DIAS, PAGAREM, o principal de R$ 958,83 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), e 
cominações legais, inscrita(s) na Certidão(es) da Dívida Ativa CDA(s): 13139, 12169, 11677, 11432 e 10656 a serem atualizadas 
no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, promover a garantia da(s) execução(ões), nos termos dos artigos 7º, 8º, da 
Lei nº 6.830/80. ADVERTINDO-LHES de que, não ocorrendo o pagamento no prazo de cinco (05) dias, e nem a garantia da(s) 
execução(ões), será procedida à PENHORA de bens do(a) Executado(a) – ou ARRESTO, caso não seja encontrado(a), em 
tantos bens, quantos bastem para a garantia da(s) execução(ões), na forma dos artigos 7, 8 da Lei nº 6.830/80.  SEDE DO 
JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (063) 3602-1360. Paraíso do Tocantins – TO, 20 de 
Agosto de 2.018. Eu, Noélia Paula de Castro, Servidora Cedida a 1ª Vara Cível. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª 
Vara Cível. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA/EXTINÇÃO 30(trinta) dias. 
Autos de Execução Penal nº 160/2005 
Reeducando: MANOEL QUEIROZ DE SOUZA 
A Dra. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins-TO, na 
forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como 
Autora, move contra o sentenciado, MANOEL QUEIROZ DE SOUZA, brasileiro, amasiado, motorista, nascido aos 1º.05.1954, 
natural de Sitio Novo-MA, filho de Laurindo Alves Queiroz e Almerinda Queiroz de Souza,  fica INTIMADO do inteiro teor da 
SENTENÇA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: “Ante o Exposto, DECLARO EXTINTA, pelo 
efetivo cumprimento, a pena imposta a MANOEL QUEIROZ DE SOUZA, nos autos da presente execução penal. Nos termos do 
art. 202 da Lei de Execuções Penais cumprida ou extinta a pena, não constatarão da folha corrida, atestados ou certidões 
fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir 
processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Intime-se o reeducando para, no prazo de 10 
dias, realizar o pagamento dos encargos pecuniários, se o caso e na hipótese de ainda não ter efetuado o adimplemento, sob 
pena de execução. Intime-se. Arquive-se.Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
local de costume. DADOE PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins-TO, Estado do Tocantins, aos 20 dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (20.08.2018). Eu Rossana Queiroz Santos), Técnica  Judicial que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA/EXTINÇÃO - prazo: 30 (trinta) dias. 
Autos de Execução Penal nº 062/2002 
Reeducando: ADILSON SANTOS SOARES 
A Dra. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito da   Vara Criminal desta comarca de Paraíso do Tocantins-TO, na 
forma da lei etc..FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como 
Autora, move contra o sentenciado, ADILSON SANTOS SOARES, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 
1º.12.1963, natural de São Féliz do Araguaia-MT, filho de Sebastião Soares de Souza e Ifigênia dos Santos, portador do RG nº 
116.201 SSP/TO 2ª via, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva 
assim dispõe: “Ante o Exposto, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, a pena imposta a ADILSON SANTOS SOARES, 
nos autos da presente execução penal. Nos termos do art. 202 da Lei de Execuções Penais cumprida ou extinta a pena, não 
constatarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer 
notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos 
em lei. Intime-se o reeducando para, no prazo de 10 dias, realizar o pagamento dos encargos pecuniários, se o caso e na 
hipótese de ainda não ter efetuado o adimplemento, sob pena de execução. Intime-se. Arquive-se.  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 
Paraíso do Tocantins-TO, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (20.08.2018). Eu 
Rossana Queiroz Santos, Técnica  Judicial que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA/EXTINÇÃO -  Prazo: 30 (trinta) dias. 
Autos de Execução Penal nº 2011.0004.7895-0 
Reeducando: MAGNO CARVALHO SILVA 
A Dra. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins-TO, na 
forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como 
Autora, move contra o sentenciado MAGNO CARVALHO SILVA, brasileiro solteiro, estudante, natural de Paraíso-TO, nascido 
aos 12.06.1998, filho de Lindomar Fabiano da Silva e Luzia Leite de Carvalho, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA, 
exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: “Ante o Exposto, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo 
cumprimento, a pena imposta a MAGNO CARVALHO SILVA, nos autos da presente execução penal. Nos termos do art. 202 da 
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Lei de Execuções Penais cumprida ou extinta a pena, não constatarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por 
autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela 
prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Intime-se o reeducando para, no prazo de 10 dias, realizar o 
pagamento dos encargos pecuniários, se o caso e na hipótese de ainda não ter efetuado o adimplemento, sob pena de 
execução. Intime-se. Arquive-se. 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 Paraíso do Tocantins-TO, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e dezoito (20.08.2018). Eu (Rossana Queiroz Santos), Técnica  Judicial que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0000254-42.2016.827.2731 Chave: 967157149716 
 Acusado: MARCOS AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO. A Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito 
Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o 
presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites 
legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado 
MARCOS AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO , brasileiro, união estável, operador de máquinas, nascido aos 03.08.1974, natural 
de Monte do Carmo/TO, filho de Augustinho José Vieira e Maria das Dores Carvalho, RG nº 240.227 SSP/TO e CPF nº 
765.097.861-87, residente na Rua das Violetas, nº 1185, Setor Sul, Paraíso do Tocantins/TO, fone: (63) 99273 9180, como esteja 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro 
teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: " Ante o 
exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para condenar MARCOS 
AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO, devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei 
9.503/97. PENA DEFINITIVA: fica o réu MARCOS AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO, definitivamente condenado a 6(seis) 
meses de detenção e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo, regime inicial ABERTO. 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 Paraíso 
do Tocantins/TO, aos 15 de agosto de 2018(15/08/2018). Eu (LUCIENE HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e 
subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 5000148-39.2009.827.2731 Chave: 273383116214 
Acusado: VALDEZ ALVES DA SILVA. A Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara 
Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o 
prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo 
crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado VALDEZ ALVES DA SILVA-
(acusado), brasileiro, união estavél, nascido aos 10/09/1.977, natural de Pedro Afonso/TO, Portador do RG nº 377.482 SSP/TO, 
filho de Pedro Alves Ferreira e Maria da Paz da Silva, residente e domiciliado na Rua Osmar Niermayier, nº 960, Setor Jardim 
Paulista, nesta cidade, fone: (63) 99203 0740, como esteja em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados 
, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a 
pretensão punitiva do Estado para condenar VALDEZ ALVES DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso nas penas do 
artigo 213, caput, do Código Penal Brasileiro". PENA DEFINITIVA: fica o réu VALDEZ ALVES DA SILVA, definitivamente 
condenado a 6 (seis) anos de reclusão, regime inicial SEMIABERTO. 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 15 de 
agosto de 2018(15/08/2018). Eu (LUCIENE HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi. RENATA DO 
NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0001877-44.2016.827.2731 Chave: 265996062616 
Acusado: AGENILSON OLIVEIRA BRAGA. A Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única 
Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital 
com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um 
processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado AGENILSON 
OLIVEIRA BRAGA -brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 05.10.1995, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de 
Agenor Alves Braga e Sebastiana Oliveira da Silva, residente na Rua Pedro Mascarenhas, nº 630, Centro, Marianópolis/TO, 
como esteja em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica 
INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim 
transcrita: " Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 
punitiva do Estado para CONDENAR AGENILSON OLIVEIRA BRAGA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 
155, § 1º, do Código  Penal Brasileiro." PENA DEFINITIVA: fica o réu AGENILSON OLIVEIRA BRAGA, definitivamente 
condenado a 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa no valor unitário mínimo, regime inicial 
ABERTO. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E 
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 15 de agosto de 2018(15/08/2018). Eu (LUCIENE 
HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0002383-83.2017.827.2731 Chave: 935854223817 
Acusado: WELLINGTON RIBEIRO BENICIO. A Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única 
Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital 
com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um 
processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado WELLINGTON 
RIBEIRO BENICIO brasileiro, solteiro, lenhador, natural de Paraíso/TO, nascido aos 25.08.1994, filho de José Benício Filho e 
Sônia Ribeiro dos Santos, residente na Rua Nilo Peçanha, n.º 1.840 e/ou 1140, Setor Jardim Paulista, Paraíso do Tocantins/TO, 
fone: 63 99225 6825(mãe), como esteja em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão 
punitiva do Estado para CONDENAR WELLINGTON RIBEIRO BENÍCIO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas 
penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo conjugado 
com as prescrições do artigo 70 do Estatuto Repressivo vigente". PENA DEFINITIVA: fica o réu WELLINGTON RIBEIRO 
BENICIO, definitivamente condenado 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa no valor unitário 
mínimo, regime inicial ABERTO. 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 15 de agosto de 2018(15/08/2018). Eu 
(LUCIENE HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo: 90 ((noventa) dias. 
Autos de Ação Penal nº 2011.0009.1135-2 
Acusado: MARCELO CAMPELO GOMES 
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 
A Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado 
do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado MARCELO CAMPELO GOMES, brasileiro, separado, gesseiro, natural de 
Paraíso-TO, nascido aos 16.06.1992, filho de Mauro Roberto Gomes e de Rosilda Campelo Lima, e  como esteja em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da 
SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: “Ante o exposto 
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o denunciado MARCELO CAMPELO GOMES, 
devidamente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 , ambos do Código Penal”. PENA 
DEFINITIVA: fica o réu MARCELO CAMPELO GOMES, definitivamente condenado à pena de liberdade de 02 (dois) anos e 06 
(seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, á razão de um trigésimo do salário mínimo,  a ser cumprida 
em regime ABERTO como o inicial, cuja pena foi substituída por duas restritivas de direitos, a ser defina por ocasião da 
audiência admonitória,  o denunciado terá o direito  de apelar em liberdade, uma vez que os ausentes os requisitos insculpidos 
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Transitada em Julgado, expeça-se guia para cumprimento da pena. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dou à  presente por publicada, 
e as apartes por intimadas.DADA E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO aos 20 (vinte) dias do mês 
de agosto do ano de dois mil e dezoito (20.08.2018). Eu (Rossana Queiroz Santos) Técnica Judicial que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL.Prazo: 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias- 2ª 
publicação. O Doutor William Trigilio da Silva, MM Juiz de Direito respondendo pela 2ª. Vara de Família, Suc. Inf. e Juv. e 2º 
Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, que por este Juízo e 
Cartório se processou a Ação de INTERDIÇÃO tombada sob o nº. 0001577-14.2018.827.2731, requerido por FRANCISCO DE 
ASSIS PEREIRA DOS SANTOS em face de MARIA PEREIRA DOS SANTOS, sendo que no evento 20 dos autos foi decretada 
por Sentença a INTERDIÇÃO da requerida e nomeada a requerente como sua curadora, tudo nos termos da parte dispositiva da 
Sentença a seguir transcrita: "Trata-se de ação de interdição na qual o autor requer a curatela da requerida tendo em vista que a 
mesma sofreu AVC e está em estado vegetativo, que a impede de gerir os atos de sua vida civil. Juntou documentos. Designada 
a presente audiência compareceu o autor, defensora e Ministério Público. Não foi possível a tomada do depoimento pessoal da 
Requerida tendo em vista que a mesma não tem capacidade de comunicação e após isso a parte autora reiterou o pedido inicial, 
sendo que a defesa pediu que fosse realizado exame pericial. Com vista dos autos o ministério público emitiu parecer favorável 
ao pedido inicial. Relatados. Decido. De se vê que o autor é filho da requerida estando, desta forma, respeitado o artigo 747, 1, 
Código de Processo Civil. Junto à inicial vieram laudos médicos informando que a requerida sofreu AVC mencionando que esta é 
totalmente dependente de terceiros para gerir sua vida. Sendo assim diante de toda fundamentação, motivação e manifestação 
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ministerial JULGO PROCEDENTE a presente demanda declarando a incapacidade da requerida MARIA PEREIRA DOS 
SANTOS para exercer, pessoalmente TODOS os atos da vida civil, por prazo indeterminado, e nomeio-lhe curador definitivo o 
autor FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS EVANGELISTA. Lavre-se o competente termo, observando-se que o 
curador nomeado deverá desde logo comparecer em Cartório para firmar compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 
755, § 30, do Código de Processo Civil, e no artigo 9°, III, do Código Civil, inscreva-se esta sentença no Registro Civil, servindo 
inclusive de mandado. Publiquem-se os editais no placar do fórum local e no Diário da Justiça Eletrônico do TJTO, por três 
vezes, com intervalo de dez dias cada. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário consignando que as partes são 
beneficiárias da justiça gratuita cujos benefícios se estendem aos atos extrajudiciais (Art 98, inciso IX do CPC)". Publicada em 
audiência, saindo os presentes intimados. Sem custas e honorários. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-s os autos". 
Nada mais havendo, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo e, para constar, eu, Kadja de Sousa Cavalcante, servidora de 
Secretaria, matricula nº 354062, o lavrei, que lido e achado conforme segue devidamente assinado. William Trigilio da Silva - Juiz 
de Direito; Guilherme Goselig Araújo - Promotor de Justiça; Francisco de Assis Pereira dos Santos-Requerente; Arlete Kellen 
Dias Munis - Defensora Pública. . Dado e passado nesta cidade e comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 23 de agosto de 
2018. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi.WILLIAM TRIGILIO DA SILVA.Juiz de 
Direito(respondendo – Portaria nº 277, de 01 de Fevereiro de 2017). 
 

PEIXE 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Com Prazo de 15 dias) 
CIBELE MARIA BELLEZZIA - MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Juizado Especial Cível da Comarca de Peixe - Estado do 
Tocantins, na forma da Lei.  FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de quinze(15) dias, virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Escrivania 1º do Cível e Juizado Especial Cível se processam os autos da 
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor 
dos Requeridos ANTONIO LO TURCO; NARRIMAN NEIA DE OLIVEIRA CUNHA LO TURCO; NEILA PEREIRA DOS 
SANTOS; PAULO MARQUES DE ARAUJO; FRANCISCO FILHO ALVES DOS SANTOS; NATANAEL RAPOSO DA SILVA; 
ANDRE PINTO DOS SANTOS; ORLANDO MIRANDA PACHECO;BONFIM RIBEIRO PINTO;RICARDO MASSAO HOMMA e 
AMARILDO MACHADO DA SILVA de n°5000432-96.2013.827.2734-Chave n°609180089413, e como consta dos autos que o 
Requerido BONFIM RIBEIRO PINTO, sem maiores qualificações nos autos, se encontra em endereço incerto e não sabido, 
constando somente o Município onde possivelmente reside(Evento17), expediu-se este edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 
que será afixado no átrio do fórum local e publicado na forma legal, por meio do qual fica BONFIM RIBEIRO PINTO, CITADO 
para os termos da petição inicial da Ação constante do Evento 1 supra, PARA, no prazo de quinze(15) dias apresentar sua 
contestação, sob pena de confissão e revelia nos moldes do art.355,III c/c Art.231, II com a advertência do Art.344, todos do 
Novo Código de Processo Civil. Cientificando os interessados que este Juízo situa-se na Avenida Napoleão de Queiroz, S/n°, 
Lotes 1 e 16, Setor Sul, nesta cidade de Peixe-TO, com expediente externo das oito às onze horas e das treze às dezoito horas. 
Tudo de conformidade com r. decisão do evento 53 cuja parte dispositiva a seguir integralmente transcrita: “Vistos,...Diante de 
todos os expostos, recebo petição inicial, nos termos do § 9º do art.17 da Lei nº 8.429/92, e artigo 19 da Lei 7.347/85. O 
procedimento adotado será o Ordinário (Art. 17 da Lei 8.429/92), conforme o disposto no Código de Processo Civil. Determino a 
citação dos Requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contestação, nos moldes do art.355, III c/c Art.231, II 
com a advertência do Art.344, todos do Código de Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Datado e certificado pelo e-
Proc. Cibele Maria Bellezzia Juíza de Direito.” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado na forma da Lei, e afixado no Placard do Fórum local.  Peixe - TO, 22 de Agosto de 2018. Eu, Melânia 
Wickert Schaedler – Escrivã Judicial, que digitei e subscrevo. (ass.) Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL  INTIMAÇÃO  COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia,Juíza de Direito e Diretora  desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15(quinze) dias virem, ou dele  tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus  trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autor move contra o(s) 
acusado(s) MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA,Ação Penal nº 5000774-10-2013-827-2734, INTIMAR o acusado  
MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, diácono, nascido aos 25/12/1965, natural de Cotegipe/BA, filho de 
Lourival Alves de Almeida e Maria Augusta Vieira do Nascimento, residente na avenida da Igreja  Assembleia  de Deus, 
Ministério da Madureira em Jaú-TO, atualmente  em lugar incerto e não sabido., conforme certidão do oficial de justiça  lançada 
no evento 99, e  decisão evento 198 denunciado nestes autos, como incurso  nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e IV c/c 
artigo 14 inciso II,todos do Código Penal Brasileiro. E como não tenha sido possível intima-lo pessoalmente  por estar em lugar 
incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, na sala  
dependências do Fórum local,onde foi redesignado o dia  23 de Outubro de 2018 às 13hs a ser submetido a julgamento pelo 
júri popular.,faz saber que este Juízo tem sua sede na Rua 13 esquina com Avenida Napoleão de  Queiroz Setor Sul em 
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Peixe/TO. Dado e passado nesta cidade  e Comarca de Peixe/TO, aos 21  dias do mês de Agosto de 2018.Elaborado por mim  
Maria D”Abadia Teixeira Silva Melo, Técnica Judiciária, matrícula 88043.DRª Cibele Maria Bellezzia-Juíza  de Direita. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
O Dr. JORDAN JARDIM , MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os 
Autos de Ação Penal nº 0000229-48.2015.827.2736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor de 
ARNALDO PEREIRA MENDES , denunciado nos termos do artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal, que será submetido a 
julgamento pelo Tribunal do Juri desta Comarca o réu epígrafe a realizar-se no edifícil do forum local desta Comarca, Audiência - 
Sessão Plenária - Júri - Designada - Sala de Audiências do Fórum de Ponte Alta - 18/09/2018 09:00:00 e, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta 
do Tocantins/TO, aos 16 de agosto de 2018. Eu, EZELTON BARBOSA DE SANTANA Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. 
JORDAN JARDIM JUIZ DE DIREITO 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
O Dr. JORDAN JARDIM , MM. Juiz Substituto nesta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os 
Autos de Ação Penal nº 0000124-08.2014.827.2736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor de 
CARLOS ALBERTO FERREIRA CARVALHO, brasileiro, solteiro, borracheiro, com 25 anos de idade à época do fato, nascido 
aos 18/08/1987, natural de Porto Nacional/TO, inscrito no CPF sob o nº 016.060.231-95, filho de Valdivino Ferreira Santos e Ana 
Maria Pinto de Carvalho dos Santos, residente na Rua Dom Pedro II, nº 649, Jardim Municipal, Porto Nacional/TO , o qual tem 
como vítima ordem pública, denunciado nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 , sendo o presente para CITAR o réu 
CARLOS ALBERTO FERREIRA CARVALHO, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias , 
responder a acusação por escrito, informando-o que na resposta, poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no 
átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos _____ 02/08/2018. Eu 
____ JOSÉ MARCOS TAVARES DE CASTRO Servidor da Secretaria, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
O Dr. JORDAN JARDIM , MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, processam-se os 
Autos de Ação Penal nº 5000018-05.2007.827.2736 em que o Ministério Público Estadual como autor move em desfavor de 
ANDRÉ DIAS DOS SANTOS , denunciado nos termos do artigo 121, caput do Código Penal, que será submetido a julgamento 
pelo Tribunal do Juri desta Comarca o réu epígrafe a realizar-se no edifícil do forum local desta Comarca, Audiência - Sessão 
Plenária - Júri - Designada - Sala de Audiências do Fórum de Ponte Alta - 20/09/2018 09:00:00 e, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta 
do Tocantins/TO, aos 16 de agosto de 2018. Eu, EZELTON BARBOSA DE SANTANA Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. 
JORDAN JARDIM JUIZ DE DIREITO 
 
O Dr. JORDAN JARDIM , MM. Juiz de Direito desta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc FAZ SABER a 
todos que o presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que em audiência pública realizada no Fórum Local, às 
10h00min do dia 14 de agosto do ano em curso, foram sorteados para servirem como jurados durante às Sessões do Tribunal do 
Júri designadas para o mês de setembro de 2018, as pessoas abaixo relacionadas: WAGNER CARVALHO DE SOUSA, 
THAYLLA GOMES DE CASTRO, SIMONE, VIEIRA DE ÁREA, SOLIMAR MASCARENHAS TAVARES, SAMARA TAVARES 
DOS SANTOS, SÔNIA DELBA GOMES MASCARENHAS, SHÁDIA TEIXEIRA TAVARES. SOLIMAR MEDEIROS 
MASCARENHAS, RUBENS RIBEIRO DE ARAÚJO NETO. LIVIANE RUFO BARBOSA MATERA, MARIA DO ROSÁRIO, 
RODRIGUES PEREIRA, JAQUELINE APARECIDA BORGES, ROSIANE JACOBINA AIRES, MÁRCIA CARVALHO AGUIAR, 
NAYARA TÚRIBIO DA CUNHA, RUBERCI GOMES DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA FAUSTINO GLÓRIA, VILMAR PEREIRA 
TURÍBIO, CLEBER MATOS MASCARENHAS, FLÁVIO MESSIAS FONTOURA, ANTÔNIO CAVALCANTE MASCARENHAS, 
LEILIANE VIEIRA TAVARES, JOSÉ ALVES DE CARVALHO, ALDEIR AIRES GALVÃO, CLÁUDIO ANDRADE DA CRUZ. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 16 de agosto de 2018. Eu, EZELTON BARBOSA DE 
SANTANA Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. JORDAN JARDIM JUIZ DE DIREITO 
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PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular 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. 0012206-29.2018.827.2737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra ADELSON FERNANDES MOREIRA, brasileiro, nascido aos 27/02/1981, filho de Raimunda Fernandes Moreira e Narciso 
Dias Moreira, tendo como vítima SILVANIA GONÇALVES MOREIRA DA SILVA, brasileira, natural de Porto Nacional/TO, nascida 
aos 15/09/1983, filho de Deocleciano Moreira da Silva e Rita Gonçalves Moreira da Silva, encontrando-se em lugar incerto, fica 
então o acusado intimado das seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006 e a vítima intimada das 
medidas a ela pleiteada. 
1º ) afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; 
2º) não aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200(duzentos) metros; 
3º) proibição do agressor de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 
4º) proibição do agressor de frequentar e se aproximar da residência/local de trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade 
física e psicológica da mesma; 
As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão 
ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de 
todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 21/08/2018. 
Débora Silvino do Nascimento Soares, assistente administrativo, digitei o presente. ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES Juiz 
de Direito da 1ª Vara Criminal e Tribunal de Júri. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular 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. 0012043-49.2018.827.2737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra GENILTO PEREIRA DA PAIXAO, brasileiro, nascido aos 23/10/1984, filho de MATILDES PEREIRA DA PAIXAO e 
ALÍMPIO CANÁRIO DA PAIXÃO. A vítima MARIA DO SOCORRO MARCULINO DAS NEVES, brasileira, do lar, natural de 
Custódia/PE, nascida aos 02/03/1989, filha de Expedito Marculino das Neves e Claudeci Saturnino de Oliveira Neves. A vítima 
encontrando-se em lugar incerto fica então intimada da Decisão de concessão das medidas protetivas com as seguintes 
proibições impostas ao acusado, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 
1º) não aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200(duzentos) metros; 
2º) proibição do agressor de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 21/08/2018. Débora Silvino do Nascimento Soares, Assistente Administrativo, digitei o presente. ALESSANDRO 
HOFMANN T. MENDES Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e Tribunal de Júri. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular 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. 0007947-88.2018.827.2737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra PAULO HENRIQUE LOPES TAVARES, brasileiro, nascido aos 23/06/1998, filho de HOZANA TAVARES PEREIRA e 
PAULO LOPES RIBEIRO, tendo como vítima MARA FRANCYELA GOMES VALADARES, brasileira, solteira, nascida aos 
07/01/1992, filha de Francisco Valadares da Silva e Maria das Graças de Jesus Gomes da Silva. A vítima encontrando-se em 
lugar incerto fica então intimada da Decisão de Concessão das Medidas Protetivas requeridas, com as seguintes proibições 
impostas ao acusado, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 
1º) afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; 
2º) não aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200(duzentos) metros; 
3º) proibição do agressor de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 
4º) proibição do agressor de frequentar e se aproximar da residência/local de trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade 
física e psicológica da mesma; 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 22/08/2018. Débora Silvino do Nascimento Soares, Assistente Administrativo, digitei o presente. ALESSANDRO 
HOFMANN T. MENDES Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e Tribunal de Júri. 
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Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito Substituto da Central de Execuções 
Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...Determina a CITAÇÃO do executado: HELENA DE SOUZA MAYA- 
CPF/CNPJ Nº 168.824.071-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico – E-Proc nº 0005865-89.2015.827.2737, que lhe move MUNICÍPIO DE 
PORTO NACIONAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nºs 6297/2011, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 130,94 (cento e trinta reais e 
noventa e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu, Juliana Maia Bezerra, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, 22 de agosto de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA,MM Juiz de Direito Substituto da Central de Execuções Fiscais 
da Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...Determina a CITAÇÃO da(s) parte(s) executada(s) ELIANE RAIMUNDA 
DE OLIVEIRA NEGRY CPF/CNPJ N° 330.948.961-20, MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NEGRI CPF/CNPJ N° 
361.303.541-34, FRANCISCA GERALDA DE OLIVEIRA NEGRI CPF/CNPJ N° 497.721.801-97, por estar(em) atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico - 
E-Proc n° 5000714-38.2007.827.2737, que lhe move O ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa n°s A-3063/ 3073/ 3076, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 11.113,83 (onze mil cento e treze reais e oitenta e três centavos), que deverão ser acrescidos 
dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8°, IV da Lei 6.830/80). 
Eu, Juliana Maia Bezerra, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, 22 de agosto de 2018. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA,MM Juiz de Direito Substituto da Central de Execuções Fiscais 
da Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...Determina a CITAÇÃO da(s) parte(s) executada(s) MARTINA MARIA DE 
JESUS CPF/CNPJ N° 945.305.211-68 por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico - E-Proc n° 5002201-67.2012.827.2737, que lhe move O 
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa n°s 1492, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 112,69 (cento e 
doze reais e sessenta e nove centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8°, IV da Lei 6.830/80). Eu, Juliana Maia Bezerra, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, 22 de agosto de 2018. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos: 5002418-76.2013.827.2737 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: OTACILIO RIBEIRO SOUSA NETO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: EMMPORIUM COM. E REPRES. DE ART. DO VEST. E ACESSORIOS LTDA 
Sentença: “[...]ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO 
FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para 
julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) 
alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda 
Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, 
condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, 
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além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito 
em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os 
autos." Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada 
pelo sistema. Valdemir Braga de Aquino Mendonça Juiz de Direito substituto 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 
Processo nº 0001396-94.2015.827.2738 
Execução de Alimentos 
Autores: JHEIMISSON SILVA BARRETO e ELECI VICENTE DA SILVA 
Réu: SERGIO ALMEIDA BARRETO 
FINALIDADE: CITAÇÃO de SERGIO ALMEIDA BARRETO, brasileiro, solteiro, demais qualificações desconhecidas, residente 
em lugar incerto e não sabido, para em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 10.454,67, (dez mil quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e sessenta e sete  centavos) referente a pensão alimentícia vencida nos meses de 09/2015 a05/2018, e 
as que vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (NCPC, art. 528), sob pena 
de prisão e efetivação de prostesto do devedor (NCPC art. 517). Ficando ciente que foi pedido a decretação de sua prisão por 
sessenta dias. CERTIDÃO : Certifico e dou fé haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Eu,_________, 
Técnica Judiciária - Taguatinga/TO, 15 de junho de 2018. GERSON FERNANDES AZEVEDO. Juiz de Direito 
 

2ª vara cível e família 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO DE RECURSO 
Processo nº 5000012-36.2000.827.2738 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Requerido: SERGIO TONINI 
FINALIDADE: INTIMAR o requerido SERGIO TONINI, brasileiro, casado, agriculor, CPF nº 246.875.290-20,  para no prazo de 
cinco dias,  manifestar sobre as contrarrazões.Taguatinga/TO, 21 de agosto de 2018. Cleide Dias dos Santos Freitas - Escrivã 
Judicial. 
 

TOCANTÍNIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CIÊNCIA PRAZO DE 15 DIAS O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz(a) de Direito 
da Comarca de Tocantínia/TO, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam os autos de Alvará Judicial - Lei 6858/80 nº 0001711-
51.2017.827.2739 (chave do processo nº 394775155017), promovido(a) por TAINARA KWAPREDI XERENTE, MACIEL 
AKEZANE XERENTE, MARINETE BRUPAHI XERENTE, ROSENILDA KRENEKEDI XERENTE, ARLETE TKIDI XERENTE, 
MARCELO SIMRIPTE XERENTE E NESTIA TPÊDI XERENTE em face de ESPOLIO DE ADAILTON MAKRAWEKO XERENTE, 
sendo o presente para CIÊNCIA DE EVENTUAIS INTERESSADOS, tudo conforme despacho a seguir transcritos: Autos: 
0001711-51.2017.827.2739 DELIBERAÇÕES 1) DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista a natureza da ação e 
a ausência, por ora, de sinais exteriores de riqueza pela parte autora. 2)Recebo o pedido de levantamento de valores, por se 
tratar de procedimento de jurisdição voluntária; 3) Requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - informação, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sobre a existência de eventuais dependentes da de cujus, habilitados junto à Previdência Social , bem 
como de existência de valores depositados em favor do falecido. 4) Havendo dependentes, intime-se a parte autora, por seu 
defensor, para juntar aos autos, no prazo de dez dias, declaração ou procuração de todos os demais herdeiros capazes, 
outorgando poderes à requerente para receber os valores eventualmente devidos ao falecido, 5) Proceda-se à pesquisa de saldo 
bancário nas contas informadas na inicial, por meio do sistema BACENJUD. 6) Juntadas as respostas, vista ao requerente, pelo 
prazo de 10 (dez) dias; 7) Sem embargo das providências anteriores, expeça-se desde já edital, com prazo de quinze dias, para 
ciência eventuais interessados. 8) Após, vista ao MP para parecer conclusivo. Ao final, conclusos. Cumpra-se. Data especificada 
pelo sistema eproc. Cledson José Dias Nunes Juiz de Direito - em substituição automática - . E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital para conhecimento de todos, que será publicado na forma da lei e afixado no átrio 
do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Tocantínia/TO, Estado do Tocantins, aos 11 de maio de 2018. 
Eu,__________MAYARA SOARES DIAS COELHO, digitei. assinado eletronicamente ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA Juiz(a) de 
Direito 
 



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4334 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2018 40 

 

 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz(a) de 
Direito da Comarca de Tocantínia/TO, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam os autos de Usucapião nº 0000592-21.2018.827.2739 (chave 
do processo nº 900914775618), promovido(a) por DOMINGOS PEREIRA AMARAL em face de MARIA APARECIDA REZEK 
PINESEROBERTO PINESE, e por meio deste CITA OS EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS para, querendo, apresentar 
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos narrados na inicial. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital para conhecimento de todos, que será publicado na forma da lei e 
afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Tocantínia/TO, Estado do Tocantins, aos 13 de 
agosto de 2018. Eu,__________MAYARA SOARES DIAS COELHO, digitei. assinado eletronicamente ALAN IDE RIBEIRO DA 
SILVA Juiz(a) de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Processo nº: 0000271-25.2014.827.2739 CHAVE DE 
ACESSO AO PROCESSO DIGITAL (Art. 6º da Lei nº 11.419/2006): 966033834514 Ação: Execução Fiscal Requerente(s): 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS-IBAMA - CNPJ: 03.659.166/0034-70 
Requerido(a)(s): AUTO POSTO LUSTOSA EPP - CNPJ: 25.089.525/0001-76 FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) requerido AUTO 
POSTO LUSTOSA EPP,por meio de seu representante legal, WILSON LUSTOSA DE CARVALHO, atualmente em local incerto e 
não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, caso queira, apresentar resposta ao pedido inicial no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es), e INTIMAÇÃO do mesmo por todo o 
teor da(s) decisão(ões) proferida(s) no(s) evento(s) 27, abaixo transcrita(s): DECISÃO (evento ): "Autos nº 0000271-
25.2014.827.2739 DECISÃO 1. Considerando que a inicial foi devidamente recebida e que a citação restou frustrada, 
DETERMINO o arresto eletrônico , pelo servidor autorizado e via sistemas BACENJUD e RENAJUD, dos bens porventura 
existentes em nome dos executados e co-responsáveis, se houver, através de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD e 
RENAJUD (STJ, REsp 1338032/SP, Ministro Sidnei Beneti. Terceira Turma. Data da publicação DJe 29/11/2013). Por economia 
e celeridade, dou força de mandado à presente decisão. Sendo exitosa a penhora via sistema RENAJUD, expeça-se o 
necessário, na forma do item 3.4 desta decisão. 1.2. Após, frutífero ou não o arresto, ABRA-SE VISTA dos autos à Fazenda 
Pública para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 1.2.1. Não havendo requerimento, volvam-me os 
autos conclusos imediatamente para suspensão, nos termos do artigo 40, da Lei nº. 6.830/80. 2. DEFIRO o requerimento de 
citação ficta, expeça-se edital de citação/intimação do(s) devedor(es) na forma do artigo 8º, inciso IV (prazo de 30 dias) ou 
parágrafo 1º (prazo de 60 dias), da Lei nº. 6.830/80, conforme o caso, e dos artigos 653/654, do CPC, subsidiariamente. 3. Na 
hipótese de o arresto ter sido efetuado em valor significativo, findo o prazo do edital e não efetuado o pagamento da dívida, 
converto-o em penhora. Nesse caso, se o devedor não oferecer embargos no prazo legal, através de advogado constituído , 
desde já nomeio o Defensor Público com atuação nesta comarca curador especial do(s) executado(s), o qual deverá ser 
INTIMADO do encargo para os fins previstos em lei, especialmente para opor embargos, nos termos do artigo 9º, II, do CPC c/c o 
artigo 4, XVI, da Lei Complementar nº. 80/94. 3.1. Sendo requerida outra providência, conclusos. 3.2. Caso o devedor compareça 
aos autos e indique bens penhoráveis, expeça-se o necessário, na forma do item 4.4 desta decisão. 4. DETERMINAÇÕES 
GERAIS: 4.1. Caso o executado, em qualquer fase do processo, requeira a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou 
fiança bancária que eventualmente venha a ser realizado pelo executado (art. 15, I, LEF), em qualquer fase do processo, fica 
desde já deferido. 4.2. Caso o pedido verse sobre substituição da penhora por outro bem, ABRA-SE VISTA dos autos à Fazenda 
Pública para manifestar sua anuência, no prazo de 10 (dez) dias. 4.3. Oferecida, a qualquer tempo, objeção de pré-executividade 
por parte do(s) devedor(es), INTIME-SE a Fazenda Pública para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham 
conclusos para decisão. 4.4. Em todos os casos em que houver a necessidade de expedição de mandado de penhora, avaliação, 
depósito e intimação, INTIME-SE previamente a Fazenda Pública para antecipar as despesas de locomoção do Sr. Oficial de 
Justiça, nos termos da súmula nº. 190 do STJ, se for o caso. Após, EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO para a realização da penhora, 
procedendo-se no mesmo ato com a avaliação e, se possível, com a intimação da parte executada para ciência e possibilidade 
de embargos, bem como manifestação sobre a avaliação. 4.5 . Eventuais pedidos da Fazenda Pública de avaliação e intimações, 
inclusive do cônjuge do devedor no caso de penhora de bem imóvel, deverão ser cumpridos pelo cartório independente de 
determinação do juiz condutor do feito, por se tratarem de atos meramente ordinatórios, observando-se a necessidade de prévio 
recolhimento das eventuais despesas. 4.6 Se o nome dos sócios constarem da inicial e da CDA como co-responsáveis e não 
tiverem sido cadastrados pelo exequente, retifique-se a autuação para que figurem no polo passivo da execução. Cumpra-se 
com atenção de forma a evitar conclusões desnecessárias, valendo-se das prerrogativas previstas no artigo 2.6.22, do 
Provimento n. 2/2011, da CGJUS/TO. Tratando-se de processo com tramitação prioritária por imperativo legal ou determinação 
do CNJ, cumpra-se com prioridade. Data especificada no sistema eproc. Cledson José Dias Nunes Juiz de Direito Titular" SEDE 
DO JUÍZO: Escrivania Cível, Fórum da Comarca de Tocantínia, Av. Tocantins, s/nº, CEP 77.640-000 - Tocantínia/TO. Telefone: 
63-3367-1164 e 3367-1428. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Tocantínia/TO, aos 17 de maio de 2018. Eu, MAYARA SOARES DIAS COELHO, digitei. assinado 
eletronicamente Juiz(a) de Direito 
 



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4334 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2018 41 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Autos: 5001188-90.2013.827.2739 Classe: Execução Fiscal Exequente: UNIÃO 
- FAZENDA NACIONAL Executado: SPENGLER & CORREIA LTDA - EPP e CREUZA CORREIA MIRANDA O DOUTOR ALAN 
IDE RIBEIRO DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Tocantínia/TO, na forma da lei... FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tem curso uma Ação de Execução 
Fiscal, acima identificada, sendo o objetivo deste CITAR o executado SPENGLER & CORREIA LTDA - EPP - CNPJ: 
05.334.129/0001-50 e CREUZA CORREIA MIRANDA - CPF: 667.728.502-20, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida no valor de R$ 70.661,59 (sententa mil e seiscentos e um reais e cinquenta e nove 
centavos), representada pelas CDA'S nº 14 6 11 001733-68 e 14 2 11 000756-77 que deverá ser atualizada com juros e 
encargos legais, custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito 
corrigido, salvo embargos, ou, no mesmo prazo, garantir a execução nomeando bens à penhora, livres e desembaraçados, sob 
pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. O prazo para interposição de embargos é 
de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Tocantínia, aos 23 de 
maio de 2018. Eu, (MAYARA SOARES DIAS COELHO, digitei. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA Juiz de Direito 
 
Prazo: 30 (trinta) dias ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Processo nº: 5000048-31.2007.827.2739 CHAVE DE ACESSO AO 
PROCESSO DIGITAL (Art. 6º da Lei nº 11.419/2006): 874203462014 Ação: Execução Fiscal Requerente(s): UNIÃO - FAZENDA 
NACIONAL - CNPJ: 38155222000156 Requerido(a)(s): TPC-TOPOGRAFIA PROJETO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 
03459036000126 e JUSCELINO GOMES DE LIMA - CPF: 14534444168 FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) requerido TPC-
TOPOGRAFIA PROJETO E CONSULTORIA LTDA e/ou JUSCELINO GOMES DE LIMA, atualmente em local incerto e não 
sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, caso queira, apresentar resposta ao pedido inicial no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es), e INTIMAÇÃO do mesmo por todo o teor da(s) 
decisão(ões) proferida(s) no(s) evento(s) , abaixo transcrita(s): DECISÃO (evento ): "Autos nº 5000048-31.2007.827.2739 
DECISÃO 1. Considerando que a inicial foi devidamente recebida e que a citação restou frustrada, DETERMINO o arresto 
eletrônico , pelo servidor autorizado e via sistemas BACENJUD e RENAJUD, dos bens porventura existentes em nome dos 
executados e co-responsáveis, se houver, através de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD (STJ, REsp 
1338032/SP, Ministro Sidnei Beneti. Terceira Turma. Data da publicação DJe 29/11/2013). Por economia e celeridade, dou força 
de mandado à presente decisão. Sendo exitosa a penhora via sistema RENAJUD, expeça-se o necessário, na forma do item 3.4 
desta decisão. 1.2. Após, frutífero ou não o arresto, ABRA-SE VISTA dos autos à Fazenda Pública para requerer o que entender 
de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 1.2.1. Não havendo requerimento, volvam-me os autos conclusos imediatamente para 
suspensão, nos termos do artigo 40, da Lei nº. 6.830/80. 2. DEFIRO o requerimento de citação ficta, expeça-se edital de 
citação/intimação do(s) devedor(es) na forma do artigo 8º, inciso IV (prazo de 30 dias) ou parágrafo 1º (prazo de 60 dias), da Lei 
nº. 6.830/80, conforme o caso, e dos artigos 653/654, do CPC, subsidiariamente. 3. Na hipótese de o arresto ter sido efetuado 
em valor significativo, findo o prazo do edital e não efetuado o pagamento da dívida, converto-o em penhora. Nesse caso, se o 
devedor não oferecer embargos no prazo legal, através de advogado constituído , desde já nomeio o Defensor Público com 
atuação nesta comarca curador especial do(s) executado(s), o qual deverá ser INTIMADO do encargo para os fins previstos em 
lei, especialmente para opor embargos, nos termos do artigo 9º, II, do CPC c/c o artigo 4, XVI, da Lei Complementar nº. 80/94. 
3.1. Sendo requerida outra providência, conclusos. 3.2. Caso o devedor compareça aos autos e indique bens penhoráveis, 
expeça-se o necessário, na forma do item 4.4 desta decisão. 4. DETERMINAÇÕES GERAIS: 4.1. Caso o executado, em 
qualquer fase do processo, requeira a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária que eventualmente 
venha a ser realizado pelo executado (art. 15, I, LEF), em qualquer fase do processo, fica desde já deferido. 4.2. Caso o pedido 
verse sobre substituição da penhora por outro bem, ABRA-SE VISTA dos autos à Fazenda Pública para manifestar sua 
anuência, no prazo de 10 (dez) dias. 4.3. Oferecida, a qualquer tempo, objeção de pré-executividade por parte do(s) devedor(es), 
INTIME-SE a Fazenda Pública para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos para decisão. 4.4. Em 
todos os casos em que houver a necessidade de expedição de mandado de penhora, avaliação, depósito e intimação, INTIME-
SE previamente a Fazenda Pública para antecipar as despesas de locomoção do Sr. Oficial de Justiça, nos termos da súmula nº. 
190 do STJ, se for o caso. Após, EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO para a realização da penhora, procedendo-se no mesmo ato 
com a avaliação e, se possível, com a intimação da parte executada para ciência e possibilidade de embargos, bem como 
manifestação sobre a avaliação. 4.5 . Eventuais pedidos da Fazenda Pública de avaliação e intimações, inclusive do cônjuge do 
devedor no caso de penhora de bem imóvel, deverão ser cumpridos pelo cartório independente de determinação do juiz condutor 
do feito, por se tratarem de atos meramente ordinatórios, observando-se a necessidade de prévio recolhimento das eventuais 
despesas. 4.6 Se o nome dos sócios constarem da inicial e da CDA como co-responsáveis e não tiverem sido cadastrados pelo 
exequente, retifique-se a autuação para que figurem no polo passivo da execução. Cumpra-se com atenção de forma a evitar 
conclusões desnecessárias, valendo-se das prerrogativas previstas no artigo 2.6.22, do Provimento n. 2/2011, da CGJUS/TO. 
Tratando-se de processo com tramitação prioritária por imperativo legal ou determinação do CNJ, cumpra-se com prioridade. 
Data especificada no sistema eproc. Cledson José Dias Nunes Juiz de Direito Titular". SEDE DO JUÍZO: Escrivania Cível, Fórum 
da Comarca de Tocantínia, Av. Tocantins, s/nº, CEP 77.640-000 - Tocantínia/TO. Telefone: 63-3367-1164 e 3367-1428. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Tocantínia/TO, 
aos 17 de maio de 2018. Eu, MAYARA SOARES DIAS COELHO, digitei. assinado eletronicamente Juiz(a) de Direito 
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Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PRAZO DE 20 DIAS O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). 
Dr(a). CLEDSON JOSE DIAS NUNES, Juiz(a) de Direito da Comarca de Tocantínia/TO, na forma da lei, etc, FAZ SABER a todos 
quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, se processam os autos de 
Interdição nº 0000614-84.2015.827.2739 (chave do processo nº 746678760815), a qual declarou a interdição de VALDEMAR 
LOPES PEREIRA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
constante da proemial e, de consequência, DECRETO A INTERDIÇÃO de VALDEMAR LOPES PEREIRA, declarando-o incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, 
nomeando-lhe como curador, sob o compromisso legal, o requerente, Sr. LUIS LOPES PEREIRA. LAVRE-SE o termo 
competente, devendo constar que é terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de 
qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, salvo com autorização judicial. Sem custas, ante a concessão das benesses da 
gratuidade judiciária. INSCREVA-SE a presente no Cartório de Registro Civil, em conformidade com o artigo 107, §1º, da Lei 
6.015/73. EXPEÇA-SE edital, que deverá ser publicado pela imprensa local e pelo órgão oficial, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela (artigo 755, §3º, do CPC). 
NOTIFIQUE-SE o Cartório Eleitoral da presente interdição, para atendimento da Resolução n. 20.132/98 do Tribunal Superior 
Eleitoral. CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se os autos, 
observadas as formalidades de praxe. Publicado via sistema eproc. Intimem-se. Cumpra-se. SIRVA-SE A PRESENTE COMO 
MANDADO JUDICIAL. Local e data certificado pelo sistema. Marco Antonio da Silva Castro Juiz de Direito Respondendo - 
Portaria nº 3926 (Publicada no DJ 4083, de 24/07/2017). E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
edital para conhecimento de todos, que será publicado na forma da lei e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Tocantínia/TO, Estado do Tocantins, aos 14 de fevereiro de 2018. Eu,__________MAYARA 
SOARES DIAS COELHO, digitei. assinado eletronicamente CLEDSON JOSE DIAS NUNES Juiz(a) de Direito 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Meritíssima Juíza de Direito Substituta, Gisele Pereira de Assunção Veronezi da Vara Criminal, Comarca de Tocantinópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento obtenham 
que por este Juízo, processam os termos de AÇÃO PENAL nº 0001088-86.2014.827.2740 tendo por Autor o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, e por Denunciado: TIAGO CARNEIRO GOMES, com a finalidade de CITAR o 
Denunciado: TIAGO CARNEIRO GOMES, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 05/10/1990, natural de 
Tocantinópolis/TO, filho de Elimar Carneiro da Silva e de José Gomes Ferreira, RG 945.768 SSP/TO, atualmente encontrando-se 
em local incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá 
alegar tudo de útil à sua defesa, juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo 
(art. 396, § 2º do CPP). E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis – TO, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2018. Eu, 
Silvio Mota de Aguiar Júnior, Estagiário, digitei. (ass) GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI- Juíza de Direito 
Substituta. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Meritíssima Juíza de Direito Substituta, Gisele Pereira de Assunção Veronezi da Vara Criminal, Comarca de Tocantinópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento obtenham 
que por este Juízo, processam os termos de AÇÃO PENAL nº 5001439-08.2013.827.2740 tendo por Autor o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, e por Denunciado: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA RODRIGUES, com a finalidade de 
CITAR o Denunciado: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA RODRIGUES, brasileiro, casado, lavrador, nascido aos 01/12/1977, filho de 
Raimunda Pereira Nascimento e de Raimundo Alípio Rodrigues, atualmente encontrando-se em local incerto e não sabido, para 
no prazo de 10 (dez) dias ofertar Defesa Preliminar por escrito, oportunidade em que poderá alegar tudo de útil à sua defesa, 
juntar documentos e especificar provas, sua inércia implicará na nomeação de defensor dativo (art. 396, § 2º do CPP). E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Tocantinópolis – TO, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2018. Eu, Silvio Mota de Aguiar Júnior, 
Estagiário, digitei. (ass) GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI- Juíza de Direito Substituta. 
 

Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS  
Autos: 0001028-45.2016.827.2740 
Chave: 682740002816 
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Ação: Procedimento Comum 
Requerente: CAIO ANDRÉ COUTINHO DA SILVA e RONALVA COUTINHO DA SILVA 
Requerido: CARLOS HENRIQUE E OUTROS 
FINALIDADE – CITAR o requerido CARLOS HENRIQUE, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da ação de 
Procedimento Comum, processo eletrônico nº 0001028-45.2016.827.2740, movida em seu desfavor por CAIO ANDRÉ 
COUTINHO DA SILVA e RONALVA COUTINHO DA SILVA, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor e aplicados os efeitos da revelia. RESUMO DO 
PEDIDO: “A genitora do Investigante conviveu em regime de união estável com o Sr. ANDRÉ DA SILVA, durante 7 (sete) anos, 
sendo tal convivência, pública, notória e duradoura, que fora interrompida em virtude do falecimento do seu companheiro em 
17/01/2016, conforme se depreende da certidão de óbito anexa. Dessa união adveio um filho, o infante CAIO ANDRÉ 
COUTINHO DA SILVA, nascido em 20/01/16, conforme ressai da cópia da certidão de nascimento anexa. O falecido não teve 
tempo hábil para reconhecer o filho, vez que veio a óbito três dias antes do nascimento do Requerente. Em vida, o Sr. André da 
Silva desejava muito reconhecer o filho, ora Requerente, sonho este que não foi realizado em virtude da sua prematura partida. 
Atualmente o infante está com 2 (dois) meses de vida, razão pela qual mostra se imprescindível o reconhecimento vínculo 
paterno, com espeque na inteligência do artigo 1.597, II, do Código Civil Brasileiro, que traz a presunção legal de paternidade, 
plenamente aplicável no caso em tela. Neste contexto, urge observar que durante os 7 (sete) anos de união em que a genitora 
da Requerente conviveu com o falecido, tiveram um relacionamento estável, margeado pelo carinho e respeito entre ambos, 
relação esta na qual a mãe da Autora sempre dedicou total fidelidade, sendo interrompida pelo homicídio que vitimou o pai do 
Autor. Nesta senda, urge observar que a Requerida é avó paterna do Requerente, reconhecendo-o como neto, vivendo inclusive 
na mesma residência, mantendo uma relação de muito carinho e afetividade. Por outro lado, o avô paterno do Requerente já é 
falecido, consoante certidão de óbito anexa. Outrossim, o falecido não deixou outros herdeiros e nem bens a inventariar. Assim 
sendo, não resta outro caminho a ser trilhado neste átimo, senão o deferimento do presente pedido.” O presente edital foi 
expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no 
átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (22/08/2018). Eu 
ROSIANE GOMES DA ROCHA – Servidora de Secretaria – que digitei. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
A DOUTORA WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o 
presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os 
autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL autuada sob o nº 5000146-68.2011.827.2741, proposta pela UNIÃO em desfavor de 
CURTUME AÇAY S/A, sendo o presente, para INTIMAR o Executado: CURTUME AÇAY S/A, CNPJ nº 01.118.546/0001-04, na 
pessoa de seus representantes legais ARY RIBEIRO VALADÃO e Márcio Peixoto valaDão, com endereços em local incerto e 
não sabido, para que fiquem cientes da penhora realizada dos bens indicados no evento 4 dos autos supra. Tudo de 
conformidade com o despacho exarado pelo MM. Juiz de Direito em substituição, a seguir transcrito: “Intime-se os executados 
por edital, acerca da penhora realizada... Cumpra-se. Wanderlândia/TO, data e hora no painel. Vandré Marques e Silva - Juiz de 
Direito”. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 01 (uma) vez no 
Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do 
Tocantins, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. Eu, Marinalva de Sousa, Técnica Judiciária, 
que digitei e subscrevi. 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania cível 
Editais de citação 

EDITAL DE CITAÇÃO DOS CONFINANTES 
COM PRAZO DE 20  ( VINTE )  DIAS  
Autos nº: 0000287-33.2015.827.2742 
Chave de consulta:  933288311615 
Ação de Usucapião Extraordinária 
Requerente: Denise Silva Soares,  Daniela Carvalho da Silva e Mateus Carvalho da Silva. 
Requerida: Cleonice da Silva Carvalho 
O Doutor JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Xambioá -Tocantins,no uso de suas 
atribuições legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por este Juízo e 
Escrivania do  cível,  processam  a  Ação de Autos nº:0000287-33.2015.827.2742, Chave de consulta:  933288311615, Ação de 
Usucapião Extraordinária em que é Requerente: Mateus Carvalho da Silva, Denise Silva Soares e Daniela Carvalho da Silva e 
Requerida:Cleonice da Silva Carvalho. Fica pelo presente EDITAL a CITAÇÃO dos confiantes do imóvel usucapiendo, para 
querendo apresentarem  resposta no prazo legal, sob pena de sujeitarem-se aos efeitos da revelia, em atendimento ao 
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disposto no artigo 942 do CPC.  Dado e  passado nesta cidade e Comarca de Xambioá-TO, aos vinte dias do  mês de agosto 
de  Dois Mil e dezoito.(20.08.2018).Eu___,Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária –mat.108952, o digitei, auxiliando 
no cumprimento dos processos cíveis de Xambioá- (ass).Dr.José Eustáquio de Melo Júnior-Dr.José  Eustáquio de Melo Júnior. 
Juiz de Direito.” 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Autos nº 0000133-97.2018.827.2713 
Ação: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusados: EMERSON RODRIGUES DOS REIS e WARLEY ETERNO DA SILVA 
FINALIDADE: INTIMAR os acusados WARLEY ETERNOS DA SILVA, vulgo “Folha”, brasileiro, solteiro, gesseiro, natural de 
Colinas do Tocantins/TO, filho de Divino Eterno da Silva e Deuzelina Pereira da Silva, RG nº 1.092.711 SSP/TO e  EMERSON 
RODRIGUES DOS REIS, vulgo “Dentinho”, brasileiro, solteiro, motorista, nascido aos 29/07/1974, natural de Uruaçu/GO, filho de 
Luzia Maria dos Reis, RG nº 3.508.574 SSP/GO e CPF nº 832.391.891-00, atualmente residindo em local incerto e não sabido, 
do teor da sentença proferida nos autos supra referidos, cuja parte conclusiva a seguir transcreve: “(...) Ante o exposto, julgo 
improcedente a exordial acusatória e ABSOLVO os réus WARLEY ETERNO DA SILVA e EMERSON RODRIGUES DOS REIS 
da imputação prevista no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com base no 
art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Determino a restituição de eventuais objetos lícitos, apreendidos em poder dos 
acusados por ocasião de sua prisão. Publique-se. Resgistre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)". Colinas do Tocantins/TO, 06 de 
agosto de 2018. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

3ª Vara Cível 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
CITANDO:  GURUPI RADIO E TV LTDA - CNPJ: 10590581000112, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar 
da Ação de Monitória que lhe é proposta por FAZER NEGÓCIOS FINANCEIROS EIRELI, bem como para no prazo de 15 
(quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: FAZER    NEGÓCIOS    FINANCEIROS    EIRELI.    
REQUERIDO:    GURUPI    RADIO    E  TV LTDAOLÍMPIA TEIXEIRA DA SILVA ME. AÇÃO: Monitória. Processo: nº 0011508-
73.2015.827.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO, aos 03 de agosto de 2018. Eu MARILÚCIA 
ALBUQUERQUE MOURA, técnica judiciária que digitei e subscrevi. 
  

FABIANO GONCALVES MARQUES - Juiz de Direito 
 

ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
GRATUIDADE DA JUSTIÇA [ ] sim [x ] não Processo n.:0001221-02.2015.827.2706 Chave n.:495116267415 Requerente(s): 
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Requerido(s): PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE e CARLOS 
EDUARDO GONÇALVES CAVALCANTEO Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se 
processa por este Juízo da 2a Vara Cível, o feito da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, cujo protocolo e 
chave encontram em epígrafe, ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE os requeridos PAULO 
ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, agricultor , inscrito no CPF 976.415.10191 e CARLOS 
EDUARDO GONÇALVES CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, agricultor, inscrito no CPF 925.403.25149, que atualmente se 
encontram em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento 
do valor total da dívida, no montante de R$ 383.755,47 (trezentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
sete centavos), acrescido de correção monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ou, em igual prazo, 
nomeie bens passiveis de penhora, sob pena de não o fazendo serem penhorados livremente bens que bastem a garantir a 
execução. INTIMA-SE a parte executada acima nominada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) 
oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja admitido a PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 
(SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Tudo em conformidade 
com respeitável despacho (evento 2). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
será publicado no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de circulação local, além de ser afixado no placar do Fórum local. 
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Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da 
justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dois dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e dezoito (02/08/2018). Eu, ANA NERI DO REGO CUNHA, Escrivã Judicial/Técnica Judiciária, que digitei e 
subscrevi. DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006 LILIAN BESSA OLINTO Juízo 
da 2ª Vara Cível de Araguaína 

PALMAS 
2ª Vara Civel 

  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS 

AUTOS Nº: 0000946-47.2016.827.2729        -          Chave: 439437494716 

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Causa R$ 1.413,06 

REQUERENTE: RB CENTRO AUTOMOTIVO EIRELLI - EPP (RB BATERIAS) 

ADVOGADO: GILSIMAR CURSINO BECKMAN - OAB/TO 

REQUERIDO: BLENNER LANG FRAZÃO DE MORAES 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
FINALIDADE: 

Proceder  a            CITAÇÃO      de            BLENNER   LANG   FRAZÃO   DE MORAES  -       CPF: 
478.871.761-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, 
bem como para que pague(m), no prazo 03 (três) dias úteis, o principal - R$ 
1.413,06     (um mil, quatrocentos e treze reais e seis centavos), devidamente corrigidos, acrescidos dos 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor devido, mais custas processuais, sob pena de 
lhe(s) ser(em) penhorados bens, tantos quantos bastem à satisfação integral da execução, observando-
se as limitações previstas na lei 8.009, cientificando-o(s) de   que, caso haja integral pagamento no prazo 
estabelecido, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do NCPC). Caso a(a) parte(s) 
devedora(s) não efetue(m) o pagamento  dentro de 03 dias acima fixados: a) Proceda-se à PENHORA e 
AVALIAÇÃO de tantos bens  quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos; b) 
DEPOSITEM-SE os bens constritados na forma da lei; c) INTIME(m)-SE a(s) parte(s) devedora(s), bem 
como o cônjuge (tratando-se de bem imóvel), para apresentar defesa por meio de embargos, caso 
queira(m), no prazo de 15 dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 
915 do NCPC). Poderá o Sr. Oficial de Justiça, sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2º do   
NCPC. Não sendo encontrada a(s) parte(s) devedora(s), proceda-se, desde logo, ao ARRESTO   de bens 
que em nome dela(s) forem encontrados, em quantidade e valores suficientes para a satisfação do débito 
(artigo 830 do NCPC). Poderá a executada, nos termos do art. 916, § 5º,   CPC, no prazo para embargos, 
reconhecer o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
executado, acrescido de custas e  honorários  advocatícios,  requerer o pagamento do restante em até 06 
(seis) parcelas mensais, com incidência de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

  
  
  
  
DESPACHO: 

" CITAR a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor descrito na inicial...Caso a 
parte devedora não efetue o pagamento dentro de 03(três) dias acima fixados: a) Proceder à PENHORA 
e, se for o caso, a AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais 
encargos; se a penhora se der via Bacen jud, do resultado, se for parcial ou frustrada a penhora, o 
exequente deve se manifestar. Sendo integral, intimar a parte devedora para apresentar defesa por meio 
de embargos, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de 
citação.... b) Sendo a penhora sobre bens móveis ou imóveis, a avaliação deve suceder à penhora, para 
quando da intimação dos embargos, as partes dela já ter conhecimento. Fixo a verba honorária em 10% 
sobre o valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade .... (Ass.) Luís Otávio de Q. Fraz - 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. 

  Palmas-TO, 18/07/2018. 

  
LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ  

JUIZ DE DIREITO 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 251, de 21 de agosto de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do art. 35, § 2º, da Lei 1.818 de 23 de agosto de 2007, c/c o art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 18.0.000018035-8, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Fica decretada, a partir da data de publicação deste ato, a remoção por permuta dos servidores Rosenilson de Paula 
Varão, Oficial de Justiça Avaliador de 1ª Instância da Comarca de Arraias, e Fabiana da Silva Nunes, Oficial de Justiça 
Avaliadora de 1ª Instância da Comarca de Miracema do Tocantins. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 21 de agosto de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 253, de 22 de agosto de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a ocorrência de incêndio em uma das unidades do edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, o que acarretou a interdição do prédio; 
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar providências tendentes a evitar a ocorrência de prejuízos às partes, advogados e 
jurisdicionados, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam suspensos o expediente no edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no dia 22 de agosto de 
2018, bem como as sessões das Câmaras Cíveis que seriam realizadas nesta data. 
Art. 2º Afixe-se o presente ato em local público, para amplo conhecimento. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data. 
Palmas - TO, 22 de agosto de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 254, de 23 de agosto de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a ocorrência de incêndio em uma das unidades do edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, o que acarretou a interdição do prédio; 
CONSIDERANDO a ocorrência de danos à rede informatizada, situação que demandará a adoção de providências para a 
restauração das instalações; 
CONSIDERANDO a impossibilidade de conclusão dos trabalhos de limpeza das salas atingidas pelos resíduos decorrentes do 
incêndio; 
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar providências tendentes a evitar prejuízos às partes, advogados e jurisdicionados, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam suspensos, no edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 
2018, o expediente, os prazos processuais e as sessões de julgamento designadas para esse período no âmbito do 2º Grau de 
jurisdição. 
Parágrafo único. São excluídos, para os fins do disposto no caput deste artigo, os anexos e demais unidades do Tribunal de 
Justiça. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de agosto de 2018. 
Palmas, 23 de agosto de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 255, de 23 de agosto de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 
o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, e considerando o contido nos autos nº 18.0.000018946-0, resolve 
exonerar, a pedido e a partir de 1º de agosto de 2018, Luciano Marques Beber, do cargo de provimento em comissão de 
Assessor Jurídico de 1ª Instância. 
Palmas, 23 de agosto de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 256, de 23 de agosto de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 18.0.000018946-0, 
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resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato, Nathalia Silva Aragão, para o cargo de provimento em comissão de 
Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Palmas, 23 de agosto de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA Nº 1825/2018, de 21 de agosto de 2018 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, matrícula nº 352457, relativas ao 

exercício de 2018, marcadas para o período de 03/09 a 02/10/2018, 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 EURIPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 1826/2018, de 21 de agosto de 2018 

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 Ocelio Nobre da Silva, matrícula nº 106174, relativas ao exercício de 2018, 

marcadas para o período de 01 a 30/09/2018, 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 EURIPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Portaria Nº 1829, de 21 de agosto de 2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 18.0.000006176-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica autorizada a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar na prática de atos 
cartorários na Vara Criminal da Comarca de Paraíso do Tocantins, no período de 20 de agosto a 19 de dezembro de 2018. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 20 de agosto de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Portaria Nº 1844, de 23 de agosto de 2018  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a ocorrência de incêndio em uma das unidades do edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, o que acarretou a interdição do prédio; 
CONSIDERANDO a impossibilidade de conclusão dos trabalhos de limpeza das salas atingidas pelos resíduos decorrentes do 
incêndio; 
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar providências tendentes a evitar prejuízos às partes, advogados e jurisdicionados; 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Judiciário nº 254, de 23 de agosto de 2018; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1.402, de 3 de julho de 2018, que estabelece a escala de plantão dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no período compreendido entre 18/5/2018 e 19/10/2018, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica declarado que o plantão judicial de 2º Grau, para o período das 18 horas do dia 17/8/2018 às 17h59min do dia 
24/8/2018 permanecerá a cargo do Desembargador Luiz Gadotti, sendo que nos dias 23 e 24/8/2018 o plantão será cumprido em 
tempo integral. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 23 agosto de 2018. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 

Presidente 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

PORTARIA Nº 816/2018 - CGJUS/ASCGJUS, de 20 de abril de 2018 
Dispõe sobre a criação da Comissão Conjunta de Trabalho para auxiliar na redução da taxa de congestionamento no Poder 
Judiciário tocantinense. 
  
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO  a demanda apresentada pelo NACOM, por meio do Processo SEI nº 18.0.000003432-7; 
CONSIDERANDO a necessidade de auxiliar as Comarcas do Estado do Tocantins na correta baixa dos processos judiciais, que 
impactam na taxa de congestionamento e nos dados perante o Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de se instituir um programa de redução da taxa de congestionamento no âmbito do Poder 
Judiciário tocantinense, 
  
R E S O L V EM: 
  
Art. 1º Fica instituída a Comissão Conjunta de Trabalho com a finalidade de auxiliar as Comarcas/Varas do Poder Judiciário 
tocantinense na redução da taxa de congestionamento,  a fim de promover agilidade nos trâmites judiciais. 
Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes membros: 
I- Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça - Coordenadora; 
II- Adriano Gomes de Melo Oliveira, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça - Coordenador; 
III- Roniclay Alves de Morais, Juiz Coordenador do NACOM - Coordenador. 
IV- Sheila da Silva Nascimento, Analista Judiciária de 2ª Instância, matrícula 196530; 
V- Kellen Cleya dos Santos Madalena Stakoviak, Técnica Judiciária de 1ª Instância e Assessora Jurídica de 1ª Instância, 
matrícula 243162. 
Art. 3º  São atribuições  da Comissão: 
I –  analisar, identificar e corrigir os parâmetros utilizados para a geração dos dados de 1º e 2º graus que compõe os indicadores 
do Justiça em Números do CNJ; 
II - analisar, identificar e corrigir os parâmetros utilizados para a geração dos dados de 1º e 2º graus que compõe as informações 
referentes às Metas Nacionais do CNJ; 
III – analisar, periodicamente, os indicadores de metas nacionais, taxa de congestionamento, índice de atendimento à demanda 
e índice de produtividade de magistrados e servidores; 
IV – implementar canal de comunicação que permita à Presidência, Corregedoria Geral da Justiça, aos Juízes de Direito e 
Servidores o acompanhamento do cumprimento de metas, produtividade e eficiência da prestação jurisdicional; 
V – implementar sistema de diagnóstico das unidades judiciárias; 
VI – prestar auxílio e treinamento aos servidores de primeiro grau para a correta movimentação processual e redução na taxa de 
congestionamento; 
VII - realizar mutirões de baixa processual. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Corregedor Geral da Justiça 

 
PORTARIA/CGJ N.º 67, DE 20 DE JULHO DE 2018. 
O JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO as informações contidas no processo SEI n.º 0009715-82.2018.8.23.8000; 
RESOLVE: 
Art.1º. Tornar sem efeito o selo holográfico de autenticidade n.º 194854, da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas 
(VEPEMA) da Comarca de Boa Vista/RR. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se. 
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES 
Juiz Auxiliar da Corregedoria 
 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
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PROCESSO: 18.0.000018740-9 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2018NE02727. 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Agência Race de Comunicação e Marketing Ltda - ME. 
CNPJ/CPF: 03.160.832/0001-63.        
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar o curso Juiz e Mídia na Sociedade da Informação para 
juízes do Poder Judiciário Tocantinense, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de setembro de 2018. 
VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 20 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 18.0.000016477-8 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2018NE02729. 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP. 
CNPJ/CPF: 03.508.097/0001-36.        
OBJETO: Empenho destinado à participação dos servidores Danillo Lustosa Wanderley, matrícula nº. 187237 e Marcelo Leal de 
Araujo Barreto, matrícula nº. 252651 no curso Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005, nos dias 05 a 09 de novembro 
de 2018, em João Pessoa- PB. Em substituição a Nota de Empenho nº. NE02238. 
VALOR TOTAL: R$ 5.120,00 (Cinco mil cento e vinte reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 21 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 18.0.000017350-5 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2018NE02687. 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: Maicon Rodrigo Tauchert. 
CNPJ/CPF: 28.976.687/0001-14.        
OBJETO: Empenho destinado à contratação de empresa para ministrar palestra com o tema "ODR (ONLINE Dispute Resolution 
Resolução ONLINE de Disputas), Desenho de Sistema de Solução de Disputas DSD e DISPUT BOARDS”, destinado aos 
magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no dia 31 de agosto deste ano em Palmas-TO, com carga 
horária total de 06 (seis) horas/aula. 
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0240. 
DATA DA EMISSÃO: 17 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 18.0.000014589-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 23/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 86/2018 
NOTA DE EMPENHO: 2018NE02686 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Comercial Luejo EIRELI - ME. 
CNPJ: 07.807.253/0001-10. 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de material de consumo (guarda-chuva), visando suprir as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 2.034,00 (Dois mil e trinta e quatro reais). 
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Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 14 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 16 de agosto de 2018. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP NOS ITENS 1 à 16 

COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP NO ITEM 17 
COM AMPLA CONCORRÊNCIA NO ITEM 18 

Processo nº 18.0.000002994-3– UASG 925814  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 069/2018-SRP  
Tipo: Menor Preço Por Item 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
Objeto: Aquisição futura de equipamentos e suprimentos audiovisuais para atender as necessidades da Escola Superior 
da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
Data da sessão: Dia 04 de setembro de 2018, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Disponibilidade do edital: Dia 22 de agosto de 2018 (www.comprasnet.gov.br) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas, 21 de agosto de 2018. 

Letícia do Socorro Barbosa Azevedo 
Pregoeira 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP  
Processo nº 18.0.000017002-6– UASG 925814  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 070/2018-SRP  
Tipo: Menor Preço Por Item 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de crachás funcionais, destinados aos servidores e 
estagiários do Tribunal de Justiça e das Comarcas do Estado do Tocantins. 
Data da sessão: Dia 10 de setembro de 2018, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Disponibilidade do edital: Dia 22 de agosto de 2018 (www.comprasnet.gov.br) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas, 21 de agosto de 2018. 

Letícia do Socorro Barbosa Azevedo 
Pregoeira 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA Nº 1836/2018, de 22 de agosto de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUANNA GARCIA FERREIRA, matrícula nº 353502, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 06/08 a 04/09/2018, a partir de 06/08/2018 até 04/09/2018, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/10/2018, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO  
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 76/2017 
PROCESSO 17.0.000005617-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CREDENCIADA: Rosilene Albrecht Smaniotto 
OBJETO: Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 76/2017, firmado 
entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Rosilene Albrecht Smaniotto, em virtude da solicitação da Credenciada, 
evento 2148911, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na 
especialidade de pedagogia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Ponte Alta do Tocantins e cidade de Ponte 
Alta do Tocantins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e cidade de Palmas. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 6/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018 
PROCESSO 18.0.000005405-0 
CONTRATO Nº 133/2018 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Centrão Comércio de Equipamentos Ltda - ME. 
OBJETO: Aquisição de motor bomba para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 4.369,92 (quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e 
noventa e dois centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigência a partir de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos objetos. 
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: 22 de agosto de 2018. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2017 
PROCESSO 16.0.000021753-4 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: G3 Comércio e Sistemas - Ltda. 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 132/2017 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo 
período de 06/09/2018 a 05/09/2019, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses. 
As despesas com a execução da prorrogação do Contrato epigrafado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS:  0100 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 105/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000004272-9 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 50/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Aptapetes Comércio de Decorações EIRELI - ME 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de tapetes para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 106/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000004272-9 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 50/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Minas Brasília Revestimentos e Decorações Ltda – EPP.                
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de tapetes em vinil personalizados e tapetes sintéticos, para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 120/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000017239-8 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 62/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica e Editora Ferreira EIRELI - ME.                         
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanha de 
caráter institucional da Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 107/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica e Editora Aliança Ltda – ME.                             
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 108/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica e Editora Capital - Ltda.                                    
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 109/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Márcio Sandro Mallet Pezarim – EPP.                           
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 110/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: C. F. da Silva                                                            
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 111/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: R/C Cartuchos, Informática e Papelaria - Ltda                
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 112/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F – Ltda.        
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 113/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Gráfica e Editora Ferreira EIRELI - ME                          
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 114/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: H. F. Zamora Brindes - EPP                                        
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 115/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Idpromo Comercial EIRELI - EPP                                 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 116/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Unilima Uniformes e Confecções - Ltda                         
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000003975-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 45/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Specologia Comercial Importação e Exportação - Ltda    
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 104/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 18.0.000005867-6 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 53/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: JC Empreendimentos - Ltda                                         
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa para prestação de serviços de restaurante com 
funcionamento diário em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, no horário das 12 às 15 horas para almoço e das 19 às 23 
horas para jantar, com ambiente climatizado e estrutura necessária para atender os serviços à americana e à francesa, de 
acordo com às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 121/2018 
AUTOS ADMINISTRATIVOS 17.0.000000996-2 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 121/2018 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Sofsam Comércio e Consultaria EIRELI - ME                 
OBJETO Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada no fornecimento de solução em serviços de 
preservação e acesso a documentos para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 

Extratos 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 198/2018 
PROCESSO 18.0.000021033-8     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CREDENCIADA: Sabrina Katyelly Martins Fontinelle 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 199/2018 
PROCESSO 18.0.000021037-0     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Marianne Facundes Da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de 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: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
  
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 201/2018 
PROCESSO 18.0.000021009-5     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Lilia Fernandes De Moraes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
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 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 205/2018 
PROCESSO 18.0.000021259-4     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Michelle Vieira De Freitas Silva Reis 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de 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: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 205/2018 
PROCESSO 18.0.000021259-4     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Andréia de Paula Silva Lima 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 197/2018 
PROCESSO 18.0.000021030-3     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Jonathan Mendes Da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
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UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 203/2018 
PROCESSO 18.0.000021007-9     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Antonio Elem Renandes Alves Araújo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis. 
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 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 200/2018 
PROCESSO 18.0.000021022-2     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Flor de Lyss Feitosa Da Silva?? 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins. 
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 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
  
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 204/2018 
PROCESSO 18.0.000021016-8     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Thaísa Cristhine Filgueira e Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis. 
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 
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UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 206/2018 
PROCESSO 18.0.000021269-1     
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Even Amanda Alves Da Silva?? 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018. 
 

ESMAT 
Editais 

 
EDITAL nº 062, de 2018 – SEI Nº 18.0.000020744-2 

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital Nº 242 
/ 2018 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT (EDITAL nº 061, de 2018 – SEI Nº 18.0.000020744-2), publicado no Diário da Justiça nº 
4331, de 17 de agosto, de 2018, pp. 49/51, referente ao curso AUTOCONHECIMENTO E ENEAGRAMA - , conforme segue: 
2.VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 40 

PÚBLICO-ALVO VAGAS 

Magistrados do Poder Judiciário do Tocantins 20 

Servidores do Poder Judiciário do Tocantins 20 

Total de vagas 40 

 
2.2 As vagas que não forem preenchidas pelo público-alvo, constante nos itens 6.1, poderão ser distribuídas de acordo com as 
solicitações encaminhadas à Coordenação do curso pelo e-mail nufam@tjto.jus.br 
Palmas-TO,  22  de agosto de 2018. 
 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA 
Dr. ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO 
 
 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
DANILO GUIMARÃES DE SOUZA IZIDORO 
 
VICE-PRESIDENTE 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO  

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER (Presidente) 
Des. AMADO CILTON ROSA 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Juíza CÉLIA REGINA REGIS  

 
 

JUIZA  CONVOCADA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Des. AMADO CILTON) 
 
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON/ Juíza CÉLIA  R. REGIS (Relatora) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Relator) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Relatora) 
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vogal) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Revisora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON/ Juíza CÉLIA  R. REGIS (Relatora) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Revisor) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Relator) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Revisora) 
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA  R. REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Relatora) 
Des. AMADO CILTON /Juíza CÉLIA  R. REGIS (Revisora) 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Des. MOURA FILHO 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  

 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E 
SISTEMATIZAÇÃO 

Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Des. MOURA FILHO 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Des. RONALDO EURÍPEDES 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª.  JACQUELINE ADORNO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS  
Desª.  JACQUELINE ADORNO  
Des. RONALDO EURÍPEDES 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Des. MOURA FILHO 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
FRANCISCO ALVES CARDOSO FILHO 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS 
DIRETORA  FINANCEIRO 
MARISTELA ALVES REZENDE 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
VANUSA BASTOS 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCO AURÉLIO GIRALDE 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS  
JULIANA ALENCAR WOLNEY CAVALCANTE AIRES 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
JOÃO CARLOS SARRI JUNIOR 
CONTROLADOR INTERNO 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 

Técnico Judiciário  
 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº. 

Palmas, Tocantins - CEP 77.015-007 
Fone/Fax: (63)3218.4443  

www.tjto.jus.br 

http://www.tj.to.gov.br/
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