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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0016101-61.2018.827.0000 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: BUSCA E APREENSÃO Nº. 0012000-11.2018.827.2706 – 3ª VARA CÍVEL DE ARAGUAÍNA/TO 
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 
ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO 
AGRAVADO: ELISSANDRO SILVA SOUSA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
RELATOR: Juiz GILSON COELHO VALADARES – Em substituição 
  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz GILSON COELHO VALADARES – Relator em substituição ficam as partes 
interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto 
pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra parte da decisão interlocutória lançada no evento 4 dos autos da 
Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, em que o Magistrado monocrático deferiu a busca e apreensão do veículo descrito na 
inicial (HONDA CG TITAN 160 EX, chassi n.º 9C2KC2210GR019914, ano 2015/2016, cor PRETA, placa QKB6898, renavam 
01072902394), e determinou que durante o prazo para pagamento do débito/purgação da mora (05 dias), não poderá o credor 
retirar o bem da Comarca, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Nas razões recursais a agravante sustentou, em síntese, que 
restringir, impedir a venda e/ou a remoção do veículo da Comarca, após decorrido o prazo legal, fere frontalmente o direito de 
propriedade estabelecido no artigo 1.228 do Código Civil, § 3º do artigo 5º do Dec. Lei 911/69, e artigo 5º, inciso XXII da 
Constituição Federal. Disse ser plenamente possível e legal a remoção e venda do veículo, desde que respeitado o prazo de 05 
(cinco) dias para depósito do valor do débito na sua integralidade, qual seja, parcelas vencidas e vincendas, além de honorários 
e custas processuais. Alegou que a multa diária estabelecida pelo julgador de 1º grau deve ser excluída e/ou reduzida, porquanto 
fixada em valor totalmente dissociado ao objeto do processo. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para 
afastar a proibição de remoção do bem da Comarca, visto não existir impedimento legal para tanto, bem como excluir a astreinte 
fixada, uma vez que não houve o descumprimento de qualquer determinação judicial, e/ou mesmo reduzi-la a patamar 
condizente com o objeto da ação. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, somente para reduzir o 
valor da multa diária arbitrada pelo Juízo a quo para R$ 500,00, mantendo-se, no mais, a decisão agravada. Intimado para 
apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (evento 11). É o relato do necessário. DECIDO. Analisando-se o feito 
originário, constata-se que em 13/08/2018 (evento 19) a agravante juntou aos autos originários Instrumento Particular de 
Composição Amigável celebrado com o agravado, por meio do qual foi acordado que o débito seria quitado em 04 parcelas 
mensais de R$ 1.388,23, com vencimento todo dia 30 e, acaso ocorra o inadimplemento de alguma parcela, haverá o 
vencimento antecipado das subseqüentes. Ao final, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. requereu a 
homologação do acordo. Tal circunstância impõe a decretação da prejudicialidade do recurso, A propósito: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi determinada a 
certificação do decurso do prazo para apresentação de embargos à execução pelas agravantes – perda superveniente do 
interesse recursal – acordo celebrado pelas partes em 1º grau – negativa de seguimento do recurso, com base no art. 932, III do 
CPC/2015. (TJSP, AI: 20178411820168260000 SP 2017841- 18.2016.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 
05/02/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2016) É cediço que a prejudicialidade do Agravo de 
Instrumento faz incidir o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC que assim preceitua: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não 
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão 
recorrida”. Assim, diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, posto que manifestamente 
prejudicado. De conseguinte, determino seu arquivamento mediante as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Palmas/TO, 25 
de setembro de 2018. Juiz GILSON COELHO VALADARES Relator em substituição. 
 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO N.º 0016749-75.2017.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA N.º 0004298- 61.2016.827.2713 – 2ª VARA 
CÍVEL 
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/TO-4923-A 
APELADO: GEAN MARCOS DA SILVA PINHEIRO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
RELATOR: Juiz GILSON COELHO VALADARES – em substituição 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
DEVOLUÇÃO COM O AVISO DE “MUDOU-SE”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO 
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DE MÉRITO. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, a mora poderá ser 
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a 
do próprio destinatário. 2. Infere-se dos autos que embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço do 
contrato, não surtiu o efeito pretendido porquanto o remetente mudou-se do endereço. 3. Oportunizado ao autor que 
comprovasse a regular constituição do devedor em mora e deixando de assim proceder, deve ser mantida sentença que 
extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, por inépcia da petição inicial. 4. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, acordaram os componentes da 3ª Turma da 2ª Câmara Cível deste Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a 
sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores JOÃO RIGO 
GUIMARÃES e JOSÉ DE MOURA FILHO. Ausência justificada do Desembargador RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA. 
Representando o Ministério Público nesta Instância compareceu o Procurador de Justiça JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
Palmas/TO, 19 de setembro de 2018. Juiz GILSON COELHO VALADARES Relator em substituição. 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Intimações de acórdãos 
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO 
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº. 0015013-85.2018.827.0000 
ORIGEM          : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERÊNCIA  : AUTOS Nº 0000709-93.2018.827.2712 
SUSCITANTE  : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS/TO  
SUSCITADO    : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE AXIXÁ/TO  
PROC. JUSTIÇA: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA  
RELATORA     : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REEDUCANDO EM REGIME ABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE 
NOVA CONDENAÇÃO EM COMARCA DISTINTA POR CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA – 
PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL E UNIFICAÇÃO DAS PENAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 
ANTERIOR – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de 
Justiça, ao Juízo originário da condenação compete a execução da pena. 2. No presente caso, o Juízo de Augustinópolis já 
firmou sua competência para a execução da pena do sentenciado, uma vez que este se encontra custodiado na Cadeia Pública 
daquela Comarca. 3. Outrosssim, “Mormente em casos de progressão para regime aberto ou semiaberto, a transferência deve 
ser precedida de consulta ao Juízo onde se pretende alocar o reeducando, para verificar a existência de vaga em 
estabelecimento penal compatível, sob pena de inviabilização do sistema carcerário (art. 85 da LEP); assim, até a resposta, o 
apenado deverá cumprir as condições do regime aberto no Juízo até então responsável pela execução da pena” (CC 98.815/RS, 
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010). 4. Conflito julgado improcedente. 
Declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis para processar a execução penal em 
questão. CJ 0015013-85.2018.827.0000 – Gab. Desa. MAYSA V. ROSAL 2/4 ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos 
em que são partes as acima mencionadas, sob a presidência da Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL, na 29ª 
Sessão Ordinária de Julgamento, realizada no dia 21.08.2018, a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, acordou por 
unanimidade de votos em, conhecer do presente conflito de jurisdição e, no mérito, julgar-lhe improcedente, nos termos do voto 
da Relatora, lido na assentada de julgamento e que deste passa a fazer parte. Votaram acompanhando o voto da Relatora as 
Desembargadoras ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE e JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA e a Juíza CÉLIA 
REGINA REGIS. Ausência justificada do Desembargador LUIZ GADOTTI. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. 
JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. Palmas – TO, 27 de agosto de 2018. Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
RELATORA 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara de precatórios 

Intimações aos apelantes e seus advogados(as) 
Ficam as partes abaixo identificadas intimadas dos atos processuais abaixo relacionados 
Autos Nº: 0001962-37.2018.827.2706- CARTA PRECATORIA PARA CITAÇÃO 
 Processo de origem: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 1138646-08.2016.8.26.0100 
JUIZ DEPRECANTE: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CIVEL DE SÃO PAULO-SP. 
JUIZ DEPRECADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE PRECATÓRIAS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO 
REQUERENTE): BANCO CATERPILLAR S/A 
ADVOGADO(S) DO REQUERENTE(S): DR. DANIEL NUNES ROMERO OAB/SP 168.016 E DR. VAGNER MARQUES OAB/SP 
159.335 
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REQUERIDO: INCRA CONSTRUTORA LTDA 
OBJETO: Fica intimado os  advogados da parte requerente para que promova o pagamento das custas,  nos autos, na forma 
especificada do calculo inserido no evento de nº 06, no prazo de 15 dias, sob pena de baixa sem cumprimento. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO- Prazo: 30 (trinta) dias 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): DAVI DE SÁ VARÃO NETO, CPF N° 031.371.431-28 e DAVI DE SA VARAO NETO - ME - CPF/CNPJ 
n°: 18.593.983/0001  -82, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021847-71.2017.827.2706, que lhe move a ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 51.669,92 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e 
noventa e dois centavos), representada pela CDA n° C-1634/2017 datada de 01/09/2017, 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: 
"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, 26 de setembro de 2018. (Ass. Sérgio Aparecido Paio, Juiz de Direito em Substituição Automática)."E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 de 
setembro de 2018 (26/09/2018). Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SÉRGIO APARECIDO 
PAIO- Juiz de Direito em Substituição Automática. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 TERMO DE SORTEIO DOS JURADOS  
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (25.09.2018), nesta cidade e Comarca de Araguatins, 
Estado do Tocantins, às 14:00 horas, na sala das audiências do Fórum local, onde presente se achava a Exma. Sr. Doutora Nely 
Alves da Cruz, MM. Juíza da Vara Criminal, comigo Escrivã ao seu cargo abaixo assinado, declarou que tendo sido designados 
para os dias 18/10/2018, às 08h30mn, para a primeira e segunda sessão de julgamento do tribunal do Júri da primeira 
temporada periódica do corrente ano, onde a Exma. Sr(a). Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito Criminal, fez o sorteios dos 40 
(quarenta) jurados, que terão de servir nas referidas sessões, onde será levado ao julgamento os réus: JEDEILSON DE SOUSA 
SILVA, nos autos de Ação Penal nº. 0002454-60.2017.827.2707,  Aberta a urna geral, dela foram retirados pela MM. Juíza, na 
ordem, os seguintes jurados: 01- Gustavo Luiz Andrade de Lucena, 02- Fabrícia Pereira da Silva, 03- Edmilson Gomes 
ribeiro, 04- Evani de Sousa Araújo Marinho, 05- Cristiane brito de Sousa Cardoso, 06- Nelson Sousa Covre Neto, 07- 
Lucinalva Ferreira, 08- Maxuel Machado Pereira, 09- Manoel Monteiro da Silva, 10- Joanires Barbosa da Silva Lima, 11-
José Carlos Jardim Martins, 12- Elieuda Andre de Sousa, 13- Adriano Miranda da Silva, 14- José Neto Alves da Silva, 15- 
Carla Gislainy Augusto de Melo, 16- Nilza Lopes da Silva, 17- Cleude Araújo de Sousa, 18- Cristiano Gomes da Silva, 19-
José Filho Ferreira Nobre, 20- Andréa Pereira de Sousa, 21- Eniciene Nunes de Sousa, 22- Marina Figueredo Nokolaus 
Gorezis, 23- Marcio Pereira da Silva, 24-Dirceu Fernandes Cunha, 25- Nívea Oliveira dos Santos, 26- Antonia Regeane 
Ferreira Alencar, 27-Katia Ferreira Gonçalves Lira, 28-Jailson de Sena Jacinto, 29- Claudio de Sousa Galvão, 30- Janina 
Costa e Silva,  bem como os suplentes de jurados os seguintes: 01- Maria Suely Rodrigues da Silva, 02- Francisco Cesar de 
Sousa, 03- Artemize Martins dos Santos Rodrigues, 04- Nelson Rafael da Silva, 05-Maria Edileuza Barbosa da Silva 
Bueno, 06-Samira Ribeiro Araújo, 07- Elsa Cilane Rodrigues da Silva, 08- André Neves Rocha, 09- Bernadete Milhomem 
Fernandes, 10- Joana Zélia Martins de Morais, Assim concluído, ordenou a MM. Juíza que fosse expedido o Edital de 
convocação do Júri, nele constando o dia e horário em que o Júri se reunirá e o convite aos jurados sorteados para 
comparecerem sob as penalidades da Lei, e bem assim, que fossem expedidas as diligências necessárias, nos termos do art. 
429, do CPP. Do que, para constar mandou lavrar o presente termo que vai devidamente assinado. Eu,_(Raimunda R. da S. 
Costa), Escrivã Substitua, que lavrei e digitei o presente termo. Nely Alves da Cruz,Juíza de Direito desta Comarca 
  

ARAPOEMA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentissimo Senhor Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de direito titular da Vara Criminal da Comarca de Arapoema, 
Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA os(a) acusados(a):FELICIANO DIONIZIO SANTANA,brasileiro, filho de Jovino Dionisio Araújo e Catarina dionisio 
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Santana, residente atualmente em local incerto e não sabido, nos autos de ação penal nº 5000217-72.2011.827.2708, por 
estar(em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim 
exclusivo de oferecer Resposata a Acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ocasião em que poderá argüir preliminares e 
alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (art. 406, § 3º, do CPP). 
O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento 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. Para conhecimento de todos é passado 
o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no "Placar" do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos 26 de setembro de 2018. 
Eu, _____ (LORENA APARECIDA MENEZES REIS, escrevente do crime, lavrei e subscrevi 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 15 (QUINZE) DIAS  
O Excelentissimo Senhor Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de direito titular da Vara Criminal da Comarca de Arapoema, 
Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA os(a) acusados(a):MANOEL MESSIAS PEREIRA DE PINHO,brasileiro, convivente, RGnº não fornecido, nascido em 
28 de janeiro de 1965, em Quixeramubim-CE, filho de Francisco Feitoza Pereira de Pinho e de Joana Pereira de Pinho, residente 
atualmente em local incerto e não sabido, qualificação, nos autos de ação penal nº 5000142-04.2009.827.2708, por estar(em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer Resposata a Acusação por escrito, 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, no maximo de 08 
(oito) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, nos termos dos arts. 406, do Código de Processo Penal.O prazo 
para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento 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. Para conhecimento de todos é passado 
o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no "Placar" do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos 26 de setembro de 2018. 
Eu, _____ (LORENA APARECIDA MENEZES REIS, escrevente do crime, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
O Excelentissimo Senhor Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de direito titular da Vara Criminal da Comarca de Arapoema, 
Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA os(a) acusados(a): CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA e ARLEI PRAXEDES, qualificação, nos autos de 
ação penal nº 5000145-56.2009.827.2708, por estar(em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer Resposata a Acusação, 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, nos termos dos arts. 406, do Código de 
Processo Penal . O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor 
constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento 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. Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no "Placar" do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos 26 de 
setembro de 2018. Eu, _____ (LORENA APARECIDA MENEZES REIS, escrevente do crime, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentissimo Senhor Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de direito titular da Vara Criminal da Comarca de Arapoema, 
Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital CITA os(a) acusados(a):ADEMILTON ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, RGnº: 472.870, CPFnº: 912616191-53, 
nascido aos 23/02/1980 em Novo Acordo/TO, filho de Adelio Alves da Silva e Adeline Alves da Silva, atualmente em local incerto 
e não sabido, nos autos de ação penal nº 5000143-86.2009.827.2708, por estar(em) em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer Resposata a Acusação, por escrito, 
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, nos termos 
dos arts. 396 e 396-A, do Código de Processo Penal. Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, abra-se vista dos autos a Defensoria Pública para os fins de direito (art. 396-A, § 2º, do CPP).. O prazo para a 
defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do(a) acusado(a) ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento 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 
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termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no "Placar" do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos 26 de setembro de 2018. Eu, _____ 
(LORENA APARECIDA MENEZES REIS, escrevente do crime, lavrei e subscrevi. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem,que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de Anulação de registro Imobiliário (processo nº 0002221-59.2014.827.2710), tendo como 
Requerente RAIMUNDA CARNEIRO LIMA, e como Requerido ARIMANCRÊ CARNEIRO CUNHA, sendo o presente 
para INTIMAR o Requerido ARIMANCRÊ CARNEIRO CUNHA, brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não 
sabido,  para comparecer na sala das audiências do Fórum local para audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), designada para o dia 07/11/2018, às 10:30h, deverá estar 
acompanhado por seu advogado ou defensor público, sendo que poderá constituir representante, por meio de procuração 
específica, com poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, §§ 9º e 10). bem como CITAR para, querendo, quanto ao 
momento processual oportuno para entrega da contestação, sendo este o da sessão de conciliação, caso reste frustrada a 
tentativa de conciliação entre as partes ciente que não contestada, se presumirão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pela parte autora (NCPC, arts. 334, 335, I, e 344 c/c 341); A autocomposição obtida será reduzida a termos e homologada por 
sentença (art. 334, § 11, do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado 
no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, 
19 de setembro de 2018. Eu, Maria Neuza dos Santos Silva, Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. JEFFERSON DAVID 
ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (TERCEIRA DE TRÊS VEZES COM 
INTERVALO DE DEZ DIAS) 
O Dr. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito desta Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. ... FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 0000604-81.2016.827.2714, Ação de 
Interdição, no qual foi decretada a interdição de: MARCELINA LOPES FERREIRA, brasileira, nascida em 20 de maio de 1948, 
filha de João Lopes da Silva e Anaides Gomes de Melo, residente e domiciliada na cidade de Colméia- To. Portador de: 
deficiência mental, tendo sido nomeado curador, o Sr ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA , brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na cidade de Colméia- TO, na Rua Genésio Barbosa, n°1801, setor sul. E nos autos supra a interdição foi decretada 
por sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 09.08.2018, no evento 68, como segue transcrita a parte final: "... Ante o 
exposto, julgo procedentes os pedidos constantes da inicial para declarar que a interditanda é portadora de um quadro 
compatível com doença que a tornou incapacitada para realizar as atividades diárias de sua vida e realizar negócios jurídicos, e, 
portanto, declaro sua interdição. Constitui-se o estado de incapacidade da interditada MARCELINA LOPES FERREIRA, devendo 
ser assistida em todos os atos de sua vida. Nomeio como curador da interditada o requerente ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, 
devendo prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, observando-se o artigo 85, §1º da 
Lei 13.146/2015. Expeça-se mandado para a inscrição no Registro das Pessoas Naturais do Município de Itaporã do 
Tocantins/TO, com fulcro no art. 755, III do CPC c/c art. 29, V e 92 da L. 6015/1973, e no Município de Couto Magalhães-TO. 
Publiquem-se os editais por 3 vezes no órgão oficial do Tribunal de Justiça com intervalo de 10 dias, e na plataforma de editais 
no CNJ, onde permanecerá por 6 meses. Publique-se ainda edital na imprensa local por uma vez e afixe-se edital no átrio deste 
Fórum, certificando devidamente nos autos, na forma do referido artigo. Sem custas e honorários. Saem às partes intimadas. 
Após o trânsito em julgado, determino a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, e 
arquivem-se os autos." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colmeia - TO, aos onze dias de setembro do ano de dois 
mil e dezoito (09.08.2018). _____________ Dr. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu _______, Sabrina Kevely Lemos 
Godoi, estágiaria, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do 
presente edital, nesta data. Colmeia- -TO, 26 de setembro de 2018. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (TERCEIRA DE TRÊS VEZES COM 
INTERVALO DE DEZ DIAS)  
O Dr. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito desta Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. ... FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 0000423-46.2017.827.2714, Ação de 
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Interdição, no qual foi decretada a interdição de: JOSÉ GOMES DA SILVA, brasileiro, maior incapaz, nascido em 23 de agosto 
de 1968, filho de Pedro da Silva Ribeiro e Raimunda Gomes da Silva, residente e domiciliado na cidade de Colméia- To. Portador 
de: deficiência mental, tendo sido nomeada curadora, a Srª: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA , brasileira, residente e 
domiciliada na cidade de Colméia- TO, na Rua Pequizeiro, número 335, no município de Colméia - TO. E nos autos supra a 
interdição foi decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 17.07.2017, no evento 36, como segue transcrita a 
parte final: "... Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos constantes da inicial para declarar que o interditando é portador de 
retardo mental leve, ausência de comprometimento mínimo do comportamento, e psicose não orgânica, perda da noção de 
realidade, dificuldade de aprendizado e adaptação social, e, portanto, declaro sua interdição. Constitui-se o estado de 
incapacidade do interditado JOSÉ GOMES DA SILVA, devendo ser assistido em todos os atos de sua vida. Nomeio como 
curadora do interditado a requerente MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA, devendo prestar compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo, na forma da lei, observando-se o artigo 75, §1º da Lei 13.146/2015. Expeça-se mandado para a 
inscrição no Registro das Pessoas Naturais do Município de Pequizeiro -TO, com fulcro no art. 755, III do CPC c/c art. 29, V e 92 
da L. 6015/1973, e no Município de Colméia-TO. Publiquem-se os editais por 3 vezes no órgão oficial do Tribunal de Justiça com 
intervalo de 10 dias, e na plataforma de editais no CNJ, onde permanecerá por 6 meses. Publique-se ainda edital na imprensa 
local por uma vez e afixe-se edital no átrio deste Fórum, certificando devidamente nos autos, na forma do referido artigo. Sem 
custas e honorários. Saem às partes intimadas. Após o trânsito em julgado, determino a extinção do processo com resolução de 
mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, e arquivem-se os autos". Dr. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colmeia - TO, aos onze dias de setembro do ano de dois mil e dezoito (09.08.2018). 
_____________ Dr. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu _______, Sabrina Kevely Lemos Godoi, estágiaria, digitei e 
conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. 
Colmeia- -TO., 26 de setembro de 2018. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (TERCEIRA DE TRÊS VEZES COM 
INTERVALO DE DEZ DIAS)  
O Dr. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito desta Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. ... FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº.0000648-66.2017.827.2714, Ação de 
Interdição, no qual foi decretada a interdição de : JOSÉ AILTON PEREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, beneficiário do INSS, 
nascido em 09/04/1996, filho de José Eduardo Pereira Lima e Jordelina Máxima Cardoso Pereira e JORDELINA MÁXIMA 
CARDOSO PEREIRA , brasileira, viúva, beneficiária do INSS, nascida em 06/04/1969, filha de João Alves Cardoso e Noraldina 
Pereira Rosa, residentes e domiciliados na cidade de Colmeia, Rua. 05 nº 851. Portadores de: moderada deficiência mental. 
Tendo sido nomeado curador, o Srº: JOÃO ALVES CARDOSO FILHO, brasileiro, divorciado, autônomo, residente e domiciliado 
na cidade de Colmeia, na Rua. 05 nº 851. E nos autos supra a interdição foi decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos 
autos em 09.08.2018, no evento 44, como segue transcrita a parte final: "... Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos 
constantes da inicial para declarar que os interditandos são portadores de retardo mental leve, ausência de comprometimento 
mínimo do comportamento, e com quadro de epilepsia e síndrome epilética idiopática, perda da noção de realidade, dificuldade 
de aprendizado e adaptação social, e, portanto, declaro suas interdições. Constitui-se o estado de incapacidade dos interditados 
JOSÉ AILTON PEREIRA LIMA e JORDELINA MÁXIMA CARDOSO PEREIRA, devendo ser assistidos em todos os atos de sua 
vida. Nomeio como curador dos interditados ao requerente JOÃO ALVES CARDOSO FILHO, devendo prestar compromisso de 
bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, observando-se o artigo 75, §1º da Lei 13.146/2015. Expeça-se 
mandados para a inscrição no Registro das Pessoas Naturais do Município de Guaraí -TO(José Ailton) e Mozarlândia-
GO(Jordelina), com fulcro no art. 755, III do CPC c/c art. 29, V e 92 da L. 6015/1973, e no Município de Goianorte-TO, local onde 
residem. Publiquem-se os editais por 3 vezes no órgão oficial do Tribunal de Justiça com intervalo de 10 dias, e na plataforma de 
editais no CNJ, onde permanecerá por 6 meses. Publique-se ainda edital na imprensa local por uma vez e afixe-se edital no átrio 
deste Fórum, certificando devidamente nos autos, na forma do referido artigo. Sem custas e honorários. Saem às partes 
intimadas. Após o trânsito em julgado, determino a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do 
CPC, e arquivem-se os autos.". Dr Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colmeia - 
TO, aos onze dias de setembro do ano de dois mil e dezoito (09.08.2018). _____________ Dr. Ricardo Gagliardi Juiz de Direito. 
Eu _______, Sabrina Kevely Lemos Godoi, estagiária, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no 
placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colmeia- -TO. 26 de setembro de 2018. 
 

GUARAÍ 
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.  0001890-05.2018.827.2721 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: M.C.A. DA S.G., menor representada p/genitora Sra. M.I.A. DA S. 
Requerido: WELSON RODRIGUES GARCIA, brasileiro, Convivendo em Regime de União Estável, caminhoneiro, inscrito no CPF 
n. 916.129.501-91, residente e domiciliado na quadra 12B, Bairro Incra-8, Brasilândia/DF. 



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4358 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018 8 

 

 
 

SENTENÇA: “(...) DECISÃO. Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do devedor 
EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento das 
custas e despesas processuais. Condeno-o ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 
do valor atribuído a causa à Defensoria Pública do Estado do Tocantins, devendo efetuar o pagamento mediante a quitação 
DARE (Receitas da Defensoria Pública cód. 603), em favor do FUNDEP- Fundo da Defensoria Pública. P.R.I.C. Após, o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, 25 de setembro de 2018. CIRO ROSA DE OLIVEIRA- 
JUIZ DE DIREITO”. 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
C. Precatória: 0010331-69.2018.827.2722 
Chave: 251150698118 
Processo de Origem: 133848-33.2016.8.09.0152 
Ação: PENAL 
Origem: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE URUAÇU-GO 
Autor(a): MINISTÉRIO PÚBLICO 
Requerido: JORGE LUIZ DOS SANTOS 
Advogado: BRUNO FERNANDES DA SILVA (OAB/GO 45394) 
INTIMAÇÃO: Intimação das partes e advogados, para comparecem a audiência de inquirição de testemunha designada, neste 
juízo, para o dia 17 de outubro de 2018, às 15h20min. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0005187-17.2018.827.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a) 
acusado(a) ATAILDO SOUZA DE OLIVEIRA brasileiro, solteiro, atendente, nascido em 04 de junho de 1988, natural de Ribeiro 
Gonçalves – PI, filho de Antônio Soares de Oliveira e de Lídia Gomes de Souza, portador da carteira de identidade RG n.º 
937.484 – SSP/TO e do CPF n.º 025.079.421-77; atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime 
de Receptação, Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica 
citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não 
possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado 
defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 de setembro 
de 2018. Eu, GABRIELA MIRAH CARDOSO CASTRO, Estagiária de 1ª Instância, lavrei o presente.MIRIAN ALVES DOURADO 
Juíza de Direito - 1ª Vara Criminal. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0011018-17.2016.827.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a) 
acusado(a) NILSON BATISTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, lavrador, nascido em 12 de dezembro de 1965, natural de Gurupi 
– TO, filho de Benedito Carlos da Silva e de Maria do Carmo Batista da Silva, portador da carteira de identidade RG n.º 1276929 
– SSP/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime de Crimes de Trânsito, Crimes 
Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENAL. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado 
pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir 
defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor 
público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 de setembro de 2018. 
Eu, GABRIELA MIRAH CARDOSO CASTRO, Técnico(a) Judiciário(a) de 1ª Instância, lavrei o presente. MIRIAN ALVES 
DOURADO Juíza de Direito - 1ª Vara Criminal 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº: 0006047-18.2018.827.2722 
CHAVE DO PROCESSO N º 972120462818 
Acusado: WÉDNIS ALMEIDA CHAVES 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) dias. A Doutora Joana Augusta Elias da Silva, MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª 
Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital 



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4358 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018 9 

 

 
 

virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos 
da Ação Penal n.° 0006047-18.2018.827.2722, chave do processo n° 972120462818, que a Justiça Pública como autora 
WÉDNIS ALMEIDA CHAVES, brasileiro, casado, vigilante, natural de São Miguel do Araguaia-GO, nascido aos 06/07/1988, filho 
de Edizio Chaves Oliveira e Veralucia Cardosa de Almeida, portador do RG nº 860678- SESP/Polícia Civil/TO, CPF nº 
016.502.961-77, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas previstas no art. 14, caput, da Lei nº 
10.826/03. E, para que chegue ao conhecimento do(a) acusado(a), expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico, ficando assim, citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo 
apresentada, ser-lhe-á nomeado um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a 
fim de que ele possa oferecer resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 26 de setembro de 2018. Eu, Roberta Perini do Amaral, Estagiária 
Judiciária de 1ª Instância, lavrei o presente e o inseri. a) Joana Augusta Elias da Silva- MMª. Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº: 0007519-54.2018.827.2722, CHAVE DO PROCESSO N º 637655307018 
Acusado: AYRTON ALMEIDA DE SOUZA 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) dias. A Doutora Joana Augusta Elias da Silva, MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª 
Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos 
da Ação Penal n.° 0007519-54.2018.827.2722, chave do processo n° 637655307018, que a Justiça Pública como autora 
AYRTON ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 054.532.971-07, brasileiro, união estável, repositor, natural de Figueirópolis-TO, nascido 
aos 02/06/1994, RG nº 936895 – SESP/Polícia Civil/TO, CPF nº 054.532.971-07, filho de Elizabete Rosa de Souza e 
ValdivinoAlmeida de Souza, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas previstas no artigo 180, caput, 
do Código Penal. E, para que chegue ao conhecimento do(a) acusado(a), expediu-se o presente edital que será publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico, ficando assim, citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 
não sendo apresentada, ser-lhe-á nomeado um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo 
assinalado acima, a fim de que ele possa oferecer resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em 
epígrafe. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 25 de setembro de 2018. Eu, Nádia Miranda 
de Amorim, Técnico(a) Judiciário(a) de 1ª Instância, lavrei o presente e o inseri. a) Joana Augusta Elias da Silva- MMª. Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº: 0008058-20.2018.827.2722, CHAVE DO PROCESSO N º 104926124118 
Acusado: LUIS FERNANDO PEREIRA RODRIGUES 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) dias. A Doutora Joana Augusta Elias da Silva, MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª 
Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, e em especial ao réu, que por este juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal tramitam os autos 
da Ação Penal n.° 0008058-20.2018.827.2722, chave do processo n°104926124118, que a Justiça Pública como autora LUIS 
FERNANDO PEREIRA RODRIGUES- brasileiro, união estável, ajudante, natural de Gurupi-TO, nascido aos 01.08.1991, filho de 
Adão Rodrigues Moura e Neusa Pereira Costa, RG nº 1.148.377 – SESP/Polícia Civil/TO, CPF 045.264.001-65, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas penas previstas no artigo artigo 155, caput, do Código Penal. E, para que chegue 
ao conhecimento do(a) acusado(a), expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, ficando 
assim, citado e intimado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada, ser-lhe-á 
nomeado um Defensor Público, ao qual será dada vista dos autos pelo mesmo prazo assinalado acima, a fim de que ele possa 
oferecer resposta à acusação, por escrito, e promover-lhe a defesa na ação em epígrafe. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 25 de setembro de 2018. Eu, Nádia Miranda de Amorim, Técnico(a) Judiciário(a) de 1ª 
Instância, lavrei o presente e o inseri. a) Joana Augusta Elias da Silva- MMª. Juíza de Direito. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
CITANDO: RUGMAN MARTINS POMBO COELHO,CPF: 01270636170, filho de Maria Raimunda Martins Pombo, nascido aos 
05.03.1987, atualmente em lugar incerto e não sabido.OBJETIVO: Citar da Ação de Procedimento Comum que lhe é proposta 
por RAIMUNDO TAVARES LIMA, 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: RAIMUNDO TAVARES LIMA. REQUERIDOS: RUGMAN MARTINS POMBO COELHO e CONCEIÇÃO 
RIBEIRO DE OLIVEIRA. AÇÃO: Procedimento Comum. Processo: nº 0014199-94.2014.827.2722 . PRAZO DO EDITAL: 
20(vinte) dias. Em Gurupi - TO, aos 27 de agosto de 2018. Eu Rosa Maria Bandeira Barros Cerqueira, técnica judiciária que 
digitei. Fabiano Gonçalves Marques - Juiz de Direito. 
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ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1977/2018 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 12 de setembro de 2018 
O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANNINI, juiz de direito respondendo e diretor do Fórum da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais. 
CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito Diretor do Foro “baixar instruções, quando considerar conveniente, 
disciplinado o funcionamento da Diretoria do Fórum e das serventias da comarca” (art.42, I, “h”, da Lei Complementar Estadual 
10/96); 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização cadastral do cadastro dos bens patrimoniais da Secretaria do Fórum, 
mantendo-se consonância com o estado de conservação e utilização desses bens; 
CONSIDERANDO que existem alguns bens danificados, classificados como inservíveis; 
RESOLVE; 
Art. 1º - Designar os servidores Cássio Ramos Martins, matrícula n° 356386, Charles Brito Neres, matricula nº 91942, Lilian 
Pereira de Oliveira, matrícula nº 353306, para sob a presidência do primeiro compor a comissão responsável pelos 
procedimentos de baixa dos bens que se encontram no prédio do fórum. 
Art. 2º - A comissão ora designada deverá retirar as plaquetas dos bens, expedir o termo de baixa e o laudo respectivo. O prazo 
para cumprimento desta portaria é de 30 (trinta) dias, encaminhando-se ao patrimônio do Tribunal.  
Publique-se. Cumpra-se. Afixe-se uma cópia da presente portaria no mural. 
 
Portaria Nº 2073/2018 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS, de 26 de setembro de 2018 
BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Juiz de Direito da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais, etc. 
CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito Diretor do Foro “baixar instruções, quando considerar conveniente, 
disciplinado o funcionamento da Diretoria do Fórum e das serventias da comarca” (art.42, I, “h”, da Lei Complementar Estadual 
10/96); 
RESOLVE: 
Art. 1º.  Determino aos servidores do Cartório Criminal que os processos somente deverão ser conclusos para 
julgamento mediante prévio despacho do Juiz, devendo nos demais casos fazer conclusão pra despacho ou decisão, 
conforme o caso. 
Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se disposição em contrário. 
Encaminhe-se para a Corregedoria-Geral de Justiça para fins de sua homologação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO , Juiz de Direito, 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 o presente 
edital de intimação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 5000085-47.2000.827.2725, Ação de Execução de Título 
Extrajudicial, onde figura como parte autora FINANCIADORA BRADESCO S/A CRÉDITO, FINACIAMENTO INVESTIMENTOS e 
os requeridos JOSÉ WILSON PADILHA FILHO, ANTONIO ALMEIDA DA SILVA e SEBASTIÃO DEZIDERIO FERREIRA, virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por este fica devidamente intimado o Sr. JOSÉ WILSON PADILHA FILHO - CPF: 
04184816878, ANTONIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 29203880100, SEBASTIÃO DEZIDERIO FERREIRA CPF: 07281919115, 
SEBASTIÃO DEZIDERIO FERREIRA, RG: 229150, estando em lugar incerto e não sabido, do teor da sentença do evento (69), a 
seguir transcrita: ". Isto posto, com fundamento no art. 924, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 
execução, ante o cumprimento da obrigação. Fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Determino a 
liberação imediata dos veículos bloqueados em Evento38 OUT1, devendo os valores de Evento15 ficarem em conta judicial para 
cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Miracema do Tocantins (as) s, 
04.09.2018(as) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito. E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se 
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, 21 de setembro de 2018. Eu CATIA CILENE MENDONÇA DE BRITO, 
Servidora Judicial, o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito 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 30 dias, extraído da Ação de Cumprimento de Sentença, nº 5000109-70.2003.827.2725, onde 
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA ME, move em desfavor de N S CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES LTDA, virem ou dele conhecimento tiverem que fica por este, INTIMADO, CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA ME - CNPJ: 26936815000170, para que se manifeste no prazo de 05 dias se tem 
interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Tudo conforme despacho constante no evento 83. 
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 21 de 
setembro de 2018. Eu, CHRISTINA JORGE PARANAGUÁ, o digitei. Dr. André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS DOS TERCEIROS INTERESSADOS,INCERTOS E DESCONHECIDOS  
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito 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 o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0002342-03.2018.827.2725, Ação Usucapião, onde figura como 
requerente EDIMILSON NONATO DE SOUSA e requeridos JOSÉ NETO SOUZA ALVES, ANÍZIA SOUZA ALVES, ONEIDE 
SOUZA COELHO, CARMINO SOUZA ALVES, ELZINA MARIA ALVES DE SOUSA, MARIA JOSÉ DE SOUSA PINTO, ANTONIO 
SENHOR DE SOUZA ALVES, DILMAR ALVES ANDRADE, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este ficam devidamente 
CITADOS: Os terceiros interessados, incertos e desconhecidos, em lugar incerto e não sabido, bem como a requerida ANÍZIA 
SOUZA ALVES , dos termos da petição inicial e para contestar a ação no prazo de 15 dias, à contar da data da realização da 
audiência de conciliação designada para o dia 05/11/2018 14:30:00, para a qual restam os terceiros interessados, incertos e 
desconhecidos, devidamente intimados por meio deste. DESPACHO: "1- Recebo a inicial, pois presentes, a princípio, as 
condições da ação e os pressupostos processuais. Determino que se oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que 
consta na documentação do imóvel mote do processo a existência da presente demanda. (...) 4-CITEM-SE os confinantes, 
pessoalmente, conforme prevê o § 3º do art. 246 do Código de Processo Civil. Proceda-se ainda a expedição de edital de citação 
para todos os terceiros interessados. (...) CITE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE. Miracema do Tocantins/TO, data e hora geradas 
automaticamente pelo Sistema EPROC/TJTO. Dr. André Fernando Gigo Leme Netto. Juiz de Direito.". E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se 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,25 de setembro de 2018. Eu,JAQUELINE 
DOS SANTOS COSTA LIMA, o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito 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 o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 5000307-29.2011.827.2725, Ação Procedimento Comum, onde figura 
como requerente RILDO CAETANO DE ALMEIDAe requerido PEDRO AIRES DE OLIVEIRA, virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por este fica devidamente CITADO: PEDRO AIRES DE OLIVEIRA -CPF: 54672643115, estando em lugar incerto e 
não sabido, por todo conteúdo da petição inicial bem como para contestar no prazo de 15 dias. Tudo nos termos do despacho, a 
seguir transcrito:1-Proceda-se a expedição de cartas precatórias para os endereços constantes em Evento 28, 29, 30, 31, para 
tentativa de citação via oficial de justiça. 2- No caso de nenhum dos endereços for possível a citação da parte requerida, 
proceda-se a expedição de edital citatório, e no caso do requerido não constituir patrono, intime-se o curador especial para 
manifestação no prazo de 15 dias. 3- Na hipotese de contestação juntada aos autos, proceda-se a intimação da autora para 
manifestação no prazo de 15 dias. 4– Com ou sem manifestação sobre a contestação pela autora, volvam os autos para 
deliberação judicial. Cumpra-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins - TO, data e hora geradas automaticamente pelo Sistema 
EPROC/TJTO. Dr. André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito". DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do 
Tocantins,14/09/2018. Eu, CATIA CILENE MENDONÇA DE BRITO, o digitei. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 0026113-37.2014.827.2729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): IVAN ROGÉRIO DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de direito GIL DE ARAÚJO CORRÊA – Juizo da 1ª 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) IVAN ROGÉRIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, corretor, nascido aos 25/09/1976 em Porangatú-GO, filho de Maria 
Luiza da Conceição (pai não declarado), RG nº 369.682– SSP/GO ou 3698482-DGPC-GO, inscrito no CPF sob o número 
628.826.351-68, residente na Quadra 712 sul, QI-05, próximo ao supermercado Noroeste nesta capital, atualmente em local 
incerto, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0026113-37.2014.827.2729, cujo resumo segue transcrito: “[...] Trata-se de Ação Penal Pública formulada em desfavor de IVAN 
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ROGÉRIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta tipificada artigo 180, caput e artigo 
180, § 2°, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro. Aduz a peça acusatória os seguintes fatos: “Conforme 
constam dos autos de Inquérito Policial, no dia 02 de outubro de 2014, por volta das 11h00, o acusado foi detido em flagrante 
pelo suposto crime de Receptação Dolosa, por ter comercializado um veículo tipo TOYOTA/COROLLA XEI20 FLEX, 2012/13, 
placa OOA-6709 e estar na condução e posse de um veículo CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ, 2013, placa ONR-6640 ambos 
com adulterações em seus sinais de identificação, tratando-se de produtos de crime. Segundo apurou-se, dias antes, o acusado 
efetuou a venda do veículo Corolla para a Sra. VILMA DE OLIVEIRA REIS, amiga de longa data de sua namorada, a Sra. AMINA 
YASMIN ALI, sabendo tratar-se de veículo irregular. Posto que era do conhecimento da Sra. Vilma que o acusado comercializava 
carros, e tendo pendências financeiras junto à Sra. Amina, procedeu a negociação do veículo pelo valor final de R$52.000.00 
(cinquenta e dois mil reais), sendo abatidos deste montante dívida em nome da segunda no valor de R$8.500.00 (oito mil e 
quinhentos reais), além do pagamento de R$21.500.00 (vinte e um mil e quinhentos reais), totalizando a quantia paga de 
R$32.000.00 (trinta e dois mil reais), e o restante a ser pago em data futura. No dia do fato, os policiais durante visualização de 
rotina, avistaram um veículo TOYOTA/COROLLA que apresentava indícios de adulteração no chassi e nos vidros. Ao abordarem 
a condutora do veículo, Sra. Vilma, esta apresentou o documento do carro em questão, em nome de Caroline Marques, o qual 
também apresentava sinais de alterações. Uma vez conduzida até a Delegacia, documento e veículo foram periciados, 
oportunidade em que foi possível identificar seus números originais e chegar até a vítima de furto do citado veículo, Sra. ALICE 
PIRES DA ROCHA, comunicante do roubo, fato ocorrido na cidade de Goiânia-GO, em20/03/2014. Durante o depoimento foi 
proposto à Sra. Vilma que entrasse em contato com o suposto vendedor do veículo, procedimento este aceito e efetuado, 
restando o encontro no Posto Perequeté. Uma vez no local combinado o acusado compareceu de posse do veículo 
CHEVROLET/COBALT, o qual também possuía sinais de alteração, motivo pelo qual foi conduzido até a Delegacia competente. 
Lá chegando o perito constatou que o veículo também estava irregular, identificando suas informações originais e chegando por 
conseguinte à vítima de furto do citado veículo, Sra. Divina Luíza Machado da Silva, na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, em 
11/07/2014. Apesar de negar a autoria do crime tipificado, o acusado afirmou ter adquirido os veículos como FINAN, trazendo 
para revendê-los nesta capital. Devemos salientar entretanto que o mesmo teve Liberdade Provisória concedida na data de 
23/07/2014 por incidir na prática do mesmo crime de receptação, na cidade de Goiânia-GO (processo nº 259058-
93.2014.8.09.0175)3 o que evidencia a reiteração contumaz desta modalidade de ilícito, além de caracterizar que o acusado está 
expandindo sua forma de atuação comercializando os veículos em outros Estados da Federação.” Recebida a denúncia no dia 
16 de outubro de 2014, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Adiante, o recebimento da denúncia foi ratificado ante 
a inocorrência das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, sendo designada a instrução. Na fase 
instrutória, ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, as alegações finais foram apresentadas através de memoriais escritos, 
ocasião em que o representante do Ministério Público postulou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. Por sua 
vez, a Defesa pleiteou a sua absolvição por entender que o fato em análise não constitui infração penal, e que não há provas 
para uma eventual condenação. Alternativamente, requereu que em caso de condenação, a pena seja fixada em seu mínimo 
legal, bem como seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Das 
Alegações Preliminares Inicialmente, quanto à afirmação da defesa referente a hipótese de não ter sido respeitado o Código de 
Processo Penal, e que o interrogatório teria sido realizado antes da oitiva das testemunhas arroladas, tal alegação não merece 
respaldo. A situação relatada pela defesa em suas alegações não ocorreu, visto que as testemunhas arroladas foram ouvidas no 
dia 09 de dezembro de 2014, enquanto que o acusado foi interrogado em outra audiência, realizada posteriormente, no dia 12 de 
fevereiro de 2015. Embora os áudios gravados tenham sido juntados ao sistema Eproc, em ordem diversa da que ocorreu, ainda 
que no mesmo evento, não houve qualquer inversão na ordem da realização das oitivas, não ocorrendo portanto, situação 
referente à nulidade. Quanto á postulação de que o acusado, não tenha sido apresentado para a audiência designada para o dia 
09 de novembro de 2015, não há o que se falar em nulidade, visto que não houve qualquer prejuízo para o réu. Embora tenha 
sido proferido despacho designando audiência para a realização do interrogatório, tal ato já havia sido praticado em momento 
anterior, portanto, não houve qualquer prejuízo causado pela ausência do réu, visto que a audiência não se realizou. Assim, 
superadas as testes preliminares, estando o processo em ordem, e não havendo qualquer nulidade, passo a análise de 
mérito. 2.1 Da receptação (art. 180, caput) No que se refere à materialidade, entendo que foi demonstrada pelo Auto de Prisão 
em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão do Veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, pelo Laudo Pericial de Identificação 
Veicular e Avaliação nº 5676/2014, além de outros documentos constantes no Inquérito Policial, bem como pela prova oral 
coligida tanto na fase policial como em juízo. A autoria delitiva também foi demonstrada. Quando interrogado o réu negou a 
autoria do crime, afirmando que não sabia que o veículo seria furtado, afirmou ainda que teria recebido o veículo como parte de 
pagamento pela venda de um imóvel na cidade de Anápolis/GO. Os policiais civis Adriano Chaves de Moraes e Wildenberg 
Almeida Borba foram uníssonos a relatar em juízo que ao realizar a abordagem para averiguar a situação de outro veículo, 
percebeu que o veículo conduzido pelo acusado estava visivelmente adulterado, situação que foi comprovada através da 
realização de perícia. O Laudo Pericial atesta com clareza que a numeração do chassi foi adulterada para constar numeração 
diversa da original. Ademais, consta nos autos informação que o veículo foi furtado no dia 11 de julho de 2014 na cidade de 
Aparecida de Goiânia/GO. Quanto à tese defensiva de que o acusado desconhecia a origem do veículo, entendo que tal 
alegação não merece prosperar. Não é razoável que um cidadão com experiência no ramo de corretagem de veículos, que 
realiza costumeiramente compra e venda de automóveis, não tenha ciência quanto à origem ilícita do veículo que conduzia. 
Ademais, em momento algum foi comprovada a inocência do acusado, o que lhe incumbia ante a apreensão da res furtiva na sua 
posse, não tendo juntado aos autos prova de que este não agiu com dolo. Conforme se observa dos autos, as informações 
contidas na denúncia, quando conjugadas com o Inquérito Policial, bem como com o que fora produzido durante a instrução, nos 
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demonstra com clareza a ocorrência do delito e o envolvimento do réu na receptação da automóvel furtado, confirmando, 
portanto, a imputação contida na inicial. 2.2 Da receptação qualificada (art. 180, § 2º) No que se refere à materialidade, entendo 
que foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão do Veículo Toyota Corolla XEI, pelo 
Laudo Pericial de Identificação Veicular e Avaliação nº 5675/2014, além de outros documentos constantes no Inquérito Policial, 
bem como pela prova oral coligida tanto na fase policial como em juízo. A verossimilhança da alegação quanto aos indícios da 
autoria também está comprovada. Observe-se que embora o réu tenha negado a prática do delito, as testemunhas inquiridas 
foram incontestes quanto a sua responsabilidade. Da mesma forma como alegou em relação veículo Chevrolet Cobalt, o 
acusado afirmou que não tinha conhecimento da origem ilícita do carro, e que teria recebido o veículo também como parte de 
pagamento pela venda de um imóvel na cidade de Anápolis/GO. A vítima Vilma de Oliveira Reis relatou em juízo que conheceu o 
acusado através de Amina Yasin Ali, sua amiga de infância e namorada do réu à época dos fatos. Afirmou ainda que ao efetuar a 
compra do veículo, recebeu a documentação, e que não desconfiou em nenhum momento de que o automóvel tivesse origem 
ilícita. Quando ouvidos em audiência os policiais civis Adriano Chaves de Moraes e Wildenberg Almeida Borba afirmaram que em 
verificação rotineira notaram que o veículo em questão apresentava indícios de adulteração, e que ao abordar a proprietária, esta 
indicou quem teria lhe vendido o automóvel, o que possibilitou a marcação de um encontro onde o acusado foi autuado. 
Conforme consta no Laudo Pericial acostado ao Inquérito Policial o veículo Toyota Corolla encontrava-se com numeração de 
chassi adulterada. Além disso, consta informação de que o automóvel foi furtado no dia 20 de março de 2014, na cidade de 
Goiânia/GO. Confirmado já elucidado anteriormente, a afirmação proferida pelo acusado, de que não conhecia a origem ilícita do 
veículo não se mostra plausível, visto que trata-se de um corretor com experiência no mercado de compra e venda de 
automóveis. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão pela qual CONDENO 
IVAN ROGÉRIO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 180, caput e artigo 180, § 2°, na forma do artigo 69, todos do 
Código Penal Brasileiro. 4. DA DOSIMETRIA DA PENA Em respeito ao mandamento constitucional da individualização da pena, 
previsto no artigo 5.º, XLVI, da Constituição Federal, e às circunstâncias moduladoras do artigo 59, caput, do Código Penal, 
passo a sua dosimetria. 4.1 Quanto à receptação do veículo Chevrolet Cobalt Na primeira fase, para a fixação da pena, deixo de 
valorar a culpabilidade, pois não ultrapassa àquela descrita no tipo penal em que incorreu. O réu não possui maus antecedentes, 
assim considerando sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior à data dos fatos demonstrados nos autos. Em 
relação à conduta social, não há elementos que a descrevam, sendo, portanto, neutra. A personalidade não foi estudada. Os 
motivos do crime são insignificantes para esta fase. As circunstâncias são irrelevantes. As consequências foram graves, visto 
que embora o carro estivesse segurado, seu real proprietário certamente teve que arcar com despesas como franquia, entre 
outras, além do inegável transtorno causado. O comportamento da vítima será interpretado de forma neutra. Levo em 
consideração para o cômputo da pena a incidência de 3 (três) anos entre a pena mínima e máxima para o tipo penal; o número 
de 8 (oito) circunstâncias judiciais a serem valoradas e a pena mínima como base para o cômputo. Desse cálculo, sendo 1 (uma) 
a circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, inexistem 
agravantes e atenuantes. Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a quantia 
acima fixada. No tocante à pena de multa, atento às condições econômicas do réu, bem como às circunstâncias judiciais 
previstas no artigo 59 do Código Penal, com base no limite estabelecido pelo artigo 49 do mesmo Estatuto, fixo em 30 (trinta) 
dias-multa, a qual torno definitiva, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 
fatos, que deverá ser atualizado monetariamente quando da execução. 4.2 Quanto à receptação qualificada do veículo Toyota 
Coroalla Na primeira fase, para a fixação da pena, deixo de valorar a culpabilidade, pois não ultrapassa àquela descrita no t ipo 
penal em que incorreu. O réu não possui maus antecedentes, assim considerando sentença penal condenatória com trânsito em 
julgado anterior à data dos fatos demonstrados nos autos. Em relação à conduta social, não há elementos que a descrevam, 
sendo, portanto, neutra. A personalidade não foi estudada. Os motivos do crime são insignificantes para esta fase. As 
circunstâncias são irrelevantes. As consequências foram graves, visto que embora o carro estivesse segurado, seu real 
proprietário certamente teve que arcar com despesas como franquia, entre outras, além do inegável transtorno causado. O 
comportamento da vítima será interpretado de forma neutra. Levo em consideração para o cômputo da pena a incidência de 5 
(cinco) anos entre a pena mínima e máxima para o tipo penal; o número de 8 (oito) circunstâncias judiciais a serem valoradas e a 
pena mínima como base para o cômputo. Desse cálculo, sendo 1 (uma) a circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base em 
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes. Por fim, na terceira fase, 
ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a quantia acima fixada. No tocante à pena de multa, atento 
às condições econômicas do réu, bem como às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com base no 
limite estabelecido pelo artigo 49 do mesmo Estatuto, fixo em 30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva, adotando como valor 
do dia-multa 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente 
quando da execução. 4.3 Da Unificação das Penas. Tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso material, com 
base no artigo 69 do Código Penal aplico as penas cumulativamente, devendo ambas ser somadas por constituírem reprimendas 
da mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Perfaz, portanto, uma quantia total e definitiva de 5 (cinco) anos e 2 
(dois) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa. 4.1. Do Cumprimento da Pena Com base no artigo 44, inciso I, do 
Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por ser superior a quatro anos, observando que a substituição é 
insuficiente para que seja viabilizada a ressocialização do réu. Quanto ao regime, inicialmente deverá ser cumprido no semi-
aberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2.º, “b”, do mesmo Diploma, evidenciando a necessidade de fiel cumprimento da restrição 
imposta, sob pena de conversão da pena em privativa de liberdade. Inexistindo motivos que justifiquem a prisão do réu, concedo-
lhe o direito de interpor eventual apelação em liberdade. Condeno-lhe, ainda, ao pagamento das custas processuais... 
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Palmas/TO, 21 de março de 2016. GIL DE ARAÚJO CORRÊA - Juiz de Direito.” Palmas, 26/09/2018. Eu, HERICÉLIA DA SILVA 
AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 0013001-30.2016.827.2729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado (a): FRANCISCO FÁBIO DE SOUSA E OUTRO 
FINALIDADE: O juiz de direito FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO – do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas da 
Comarca de Palmas/TO, 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) FRANCISCO FÁBIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, chapa, 
nascidos aos 28/04/1979, natural de Imperatriz-MA, portador do RG 423.428 – SSP/TO, filho de Cicero Lima de Sousa e de 
Naide Melo Sousa, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0013001-30.2016.827.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: “[...] O 
Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de FRANCISCO FÁBIO DE SOUSA e SALVADOR PEREIRA FERNANDES 
pela prática da conduta descrita no artigo 155 § 4º inciso IV do Código Penal. Recebida a denúncia o acusado Francisco Fábio 
de Sousa foi devidamente citado, apresentando resposta à acusação em evento 18. Na peça defensiva, o acusado postulou pela 
absolvição sumária, diante da aplicação, na espécie, do princípio da insignificância. Em sua promoção o Promotor de Justiça 
manifestou-se desfavorável a aplicação da absolvição sumária. Verifica-se ainda que o acusado Salvador Pereira Fernandes foi 
citado por edital, sendo que o prazo do edital transcorreu in albis, tendo o Ministério Público postulado pela prisão preventiva do 
mesmo em evento 63, com base no fundamento da garantia de aplicação da lei penal É o sucinto relatório. No que se referem às 
preliminares, nota-se que as condições da ação e os pressupostos processuais foram devidamente preservados. Em relação à 
matéria de fundo, nota-se que a defesa técnica alegou, sumariamente, a atipicidade do fato imputado ao acusado Francisco 
Fábio de Souza e Salvador Pereira Fernandes, diante da irrelevância do mesmo para o mundo jurídico, uma vez que o furto 
recaiu sobre um botijão de gás, sendo evidente o valor irrisório do bem. Alega ainda a defesa que acusados não apresentaram 
diante sua ação criminosa qualquer evidência de periculosidade, além de serem réus tecnicamente primários. Pois bem. 
Primeiramente, é importante mencionar que o juiz em sua atividade, deve respeitar os valores, princípios e regras 
constitucionais. Assim, o magistrado, ao analisar o caso concreto, não pode, diante dos anseios emocionais de punição, deixar 
de agir com sensibilidade social. Aliás, como bem disse a doutrinadora Andréia de Brito Rodrigues, em seu artigo denominado "a 
sociedade punitiva e sua expansão", a atuação do juiz criminal tem que se pautar pelo respeito ao humano e sua dignidade com 
a consagração de valores constitucionais que procuram impor limites á atuação penal. Ora, no momento crítico em que a 
sociedade brasileira vem passando, espera-se do juiz de direito uma maior sensibilidade social procurando adequar o Direito 
Penal aos ditames amparados constitucionalmente. Na verdade, entendo que o juiz deve ter um papel mais atuante na defesa do 
Estado democrático de direito e não apenas atuar como um verdadeiro "capitão do mato". Não é possível ao magistrado - como 
se responsável pela segurança pública fosse- aderir, sem observância dos valores consagrados na Constituição federal, a uma 
política criminal responsável por aumentar a exclusão social no nosso país. Também é importante mencionar que as políticas 
criminais repressivas não podem estar acima do princípio constitucional da intervenção penal mínima (inspirado no Estado 
Democrático de Direito), juntamente com os princípios da subsidiariedade (no qual o direito penal tem atuação quando outros 
ramos do direito não conseguem compor o conflito social, sendo a última alternativa), fragmentariedade (na qual somente são 
valoradas as condutas mais graves) e lesividade, (não havendo lesão ao bem jurídico tutelado, a atuação do direito penal não 
tem legitimidade). Diante desses princípios, a meu ver, não é possível aplicar o Direito Penal a uma situação em que o objeto 
subtraído representa um valor, evidentemente, muito abaixo de um salário mínimo. Neste sentido, cabe ressaltar, que ausência 
de laudo pericial de avaliação direta sobre o objeto furtado ofende e obsta o regular exercício da ampla defesa, que se vê 
prejudicada diante a carência de elementos fáticos e, por esse motivo, tal carência não pode servir de fundamento à negativa de 
aplicação do princípio em comento. Logo, não é possível condenar, para saciar o anseio coletivo de punição, uma pessoa por ter 
subtraído um bem com o valor, evidentemente, muito abaixo do salário mínimo. Na verdade, tal situação deve ser analisads 
sobre a ótica de outras áreas do direito. Ora, não se pode querer utilizar uma política criminal repressiva achando que ela será a 
solução para as mazelas da sociedade. Só a partir de uma política séria de inclusão social, principalmente na melhor distribuição 
de renda e investimento no sistema educacional, poderemos ter resultados positivos no sentido de evitar condutas como à 
relatada nos autos. Por isso, não irei mais fazer parte deste rolo compressor penal de exclusão da classe mais pobre da 
população. Voltando ao presente caso, devo informar que minha decisão está pautada pelo respeito aos princípios 
constitucionais limitadores do Estado e pelas regras da teoria geral do crime, sendo que não levará em conta as políticas 
criminais repressivas equivocadas sobre o assunto. Assim, na hipótese dos autos, percebe-se que a conduta realizada pelos 
réus não feriu de forma relevante qualquer bem jurídico. Ora, não é possível condenar, para saciar o anseio coletivo de punição, 
alguém tão somente por ter furtado um botijão de gás sabidamente avaliado em valor bem inferior ao salário mínimo. A situação 
descrita no parágrafo acima deve ser apreciada tendo em vista a adequação típica de subordinação imediata do fato praticado 
pelo acusado e a chamada tipicidade material da conduta. Partindo-se do ângulo onde não se deve levar em conta apenas à 
adequação da conduta do acusado ao tipo descrito na lei, mas perquirir a real ofensa ao bem jurídico tutelado surge à noção de 



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4358 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018 15 

 

 
 

tipicidade material. No contexto da tipicidade material surge a noção da insignificância penal para solucionar diversos casos onde 
de fato o resultado de uma conduta não traz à sociedade prejuízo relevante. É importante ressaltar que este entendimento tem 
por fundamento a idéia segundo a qual as lesões insignificantes descaracterizam a tipicidade material, pois não possuem a 
potencialidade de causar lesão ou expor o perigo de lesão bem jurídico-penal. A subtração do botijão de gás, conforme é a 
situação dos autos, se enquadra perfeitamente ao princípio acima mencionado. Na verdade, o princípio da insignificância pertine 
aos delitos de bagatela, permitindo sua consideração pela jurisdição penal como fato atípico, posto que destituído de valoração a 
merecer tutela. Com efeito, o melhor é considerar o fato analisado como atípico, posto que o mesmo é destituído de valoração a 
merecer tutela penal. Por fim, apenas o réu Francisco Fábio de Souza tenha apresentado resposta à acusação, postulando pelo 
reconhecimento do princípio da insignificância, sendo que o acusado Salvador Pereira Fernandes se encontrar em local incerto e 
não sabido. No entanto, considerando que o fato imputado ao réu Francisco é o mesmo imputado ao acusado Salvador, entendo 
que os dois acusados devem ser absolvidos sumariamente diante da insignificância penal demonstrada acima. CONCLUSÃO 
Em consequência do exposto, absolvo sumariamente os denunciados Francisco Fábio de Souza e Salvador Pereira Fernandes, 
devidamente qualificados nos autos, na imputação que lhe é feita neste processo, nos termos do artigo 397, inciso III do Código 
de Processo Penal, com a nova redação dada pela lei 11.719/08. Publique-se. Intimem-se. Palmas/TO, 25/7/2018. 
ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES - Juiz de Direito - em substituição automática.” Palmas, 26/09/2018. Eu, HERICÉLIA DA 
SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da família e sucessões 
Intimações aos advogados 

 
Autos: 0011004-75.2017.827.2729 
Ação: GUARDA 
Requerente: A. S. O. 
Advogados: DRA. IARA RONDON RODRIGUES OAB/DF 21.316, DR. ANDREY RONDON SOARES OAB/DF 44.879, DR. JOÃO 
CLÍMACO DE ALMEIDA FILHO 
Requerida: M. K. S. M. 
DESPACHO: “Considerando que o autor e/ou seus patronos constituídos não participaram da audiência de conciliação prévia, 
não tendo ainda os causídicos participado do acordo juntado no Evento 25 - OUT2, intimem-se os patronos do autor, via Diário 
da Justiça, para ciência dos termos da avença, advertindo-os que eventual inércia ensejará na anuência tácita quanto ao que 
acordado, com a consequente homologação da composição. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 18 de setembro de 2018. NELSON 
COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
AUTOS N.º 0002475-67.2017.827.2729 
Ação: Substituição de Curatela 
Requerente(s): EDILSON PEREIRA DA SILVA 
Requerido: DAVI PEREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...)ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 1.775, § 1º do CC, confirmo os efeitos da tutela antecipada e nomeio 
EDILSON PEREIRA DA SILVA como curador de DAVI PEREIRA DA SILVA, em substituição à curadora anteriormente nomeada, 
já falecida. Tome-se-lhe o compromisso. Prestado o compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da 
curatela, pois dispenso a 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, 08 de junho de 2018. 
ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA - Juíza de Direito - Respondendo pela 2ª Vara de Família e Sucessões”. 
 

AUTOS N.º 0003496-15.2016.827.2729 
Ação: Substituição de Curatela 
Requerente(s): IONE CARVALHO ARAUJO 
Requerido: GETULIO CARVALHO DA LUZ 
SENTENÇA: “(...)ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 1.764, III, do CC e no art. 761 do CPC/2015, julgo procedente o 
pedido, para nomear IONE CARVALHO ARAUJO como curadora de MARIA SANTANA CARVALHO LUZ, em substituição ao 
curador anteriormente nomeado, GETULIO CARVALHO DA LUZ, o qual declaro removido do encargo de curador. Tome-se-lhe o 
compromisso. Decreto a extinção do processo, com fulcro no art. 487, I, do novo Código de Processo Civil. 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. Palmas, 11 de setembro de 2018. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito”. 
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3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS  
AUTOS Nº 0017261-82.2018.827.2729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): GEFERSON NASCIMENTO SOUSA 
FINALIDADE: O juiz de direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA - Juizo 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) GEFERSON NASCIMENTO SOUSA, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido no dia 26 de julho de 1994, 
natural de Palmas-TO, filho de Sandoval de Souza Araújo e Rejiane Nascimento, portador do RG nº 1.047.240 SSP/TO, morador 
de rua, 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 0017261-82.2018.827.2729 , cujo resumo segue transcrito: "[...] FUNDAMENTAÇÃO: 
Na audiência da instrução, colheram-se, em suma, os seguintes depoimentos: Cleber de Souza Oliveira (policial civil): a vítima 
esteve na delegacia de polícia em que o depoente trabalha e noticiou a ocorrência do fato, ocasião em que apresentou imagens 
colhidas pelas câmeras de segurança do local. Imediatamente reconheceu o acusado nas imagens, afirmando ser ele pessoa 
conhecida pela prática de crimes. Em seguida, o depoente saiu em diligência e logrou êxito em encontrar o acusado. Observou 
que o acusado arrombou a porta do estabelecimento comercial para poder entrar. O acusado é bastante conhecido na região e é 
usuário de crack. - José Joaquim Carlos Ramalho (policial civil): recebeu a informação sobre o fato por meio da vítima, que 
procurou a delegacia de polícia para relatar o ocorrido. Saiu em busca do acusado, uma vez que a vítima a presentou imagens 
obtidas pelo sistema de segurança do estabelecimento, por meio do qual ele foi identificado. Passou em frente ao local do fato e 
percebeu que a porta havia sido arrombada. A vítima relatou que conhecia o acusado, porque o ajudava dando-lhe comida. - 
Rafael Tadeu Cardoso Araújo (vítima): estava em sua residência, quando foi informado por terceira pessoa que a porta do seu 
comércio estava arrombada, bem assim que o autor do fato tinha sido visto saindo do local. Dirigiu para lá e soube por vizinhos 
que o autor seria o acusado, que é conhecido por Sujeirinha. Pelas imagens colhidas pelas câmeras de segurança, observou que 
o autor do fato realmente tratava-se do acusado, então foi à delegacia de polícia para levar o vídeo e registrar a ocorrência. Os 
policiais saíram em busca do acusado e o encontraram em menos de 10 minutos. O acusado arrombou a porta para entrar no 
local. Mandou consertar os danos antes que a perícia fosse ao local, tendo gasto R$ 400,00 para fazê-lo. O acusado subtraiu 
comida do local, a exemplo de salgados e refrigerantes, que acredita que somaram R$ 40,00. O acusado não conseguiu chegar 
ao caixa do estabelecimento, porque havia uma maquina de açaí que impedia o acesso ao objeto. Essa máquina era colocada ali 
quando o estabelecimento era fechado. Conhecia o acusado e o ajudava, dando-lhe comida e deixando que pedisse dinheiro aos 
clientes do depoente. Sabia que o acusado era dado à prática de crimes. Depois do fato, não mais se encontrou com o acusado. 
Embora não tenha sido interrogado em juízo, o acusado assim afirmou perante a autoridade policial [...] De acordo com os 
depoimentos acima transcritos e a confissão extrajudicial do acusado, não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria do 
fato descrito na denúncia. Comprovou-se que, no dia do fato, o acusado entrou no estabelecimento da vítima e ali subtraiu 
gêneros alimentícios, conduta que se ajusta ao tipo do art. 155 do Código Penal. QUALIFICADORA : Conforme sustentaram o 
Ministério Público e a defesa, em sede de alegações finais, a qualificadora de rompimento de obstáculo não foi devidamente 
comprovada nos autos, haja vista que não foi realizado o exame pericial no local. Assim sendo, desclassifico o furto para sua 
modalidade simples. Agora, resta analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, bem como do § 2º do artigo 
155, do Código Penal, conforme requerido pela defesa. A despeito do pequeno valor das coisas, é incabível a aplicação do 
princípio da insignificância, pois é farta a jurisprudência no sentido de que a reincidência e habitualidade delitivas são causas que 
inviabilizam a aplicação do preceito. [...] DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para 
condenar o acusado Geferson Nascimento Sousa nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena: 
1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade elevada para o tipo, pois 
a forma de se comportar leva a presumir que a ação foi preordenada. Neste caso, a censurabilidade da conduta é maior, o que 
permite aplicação de pena superior ao mínimo; não registra antecedentes 2; sua personalidade e conduta social devem ser 
consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; [...] PENA-BASE: Tendo em vista que há circunstância que 
desfavorece o acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 1 ano e 6 meses de reclusão. 2ª Faze - 
ATENUANTES: O acusado confessou a autoria do fato, mas apenas perante a autoridade policial. Portanto, poderia ter sua pena 
atenuada em 3 meses. AGRAVANTES: O acusado é duplamente reincidente, conforme certidão do evento 23, razão pela qual 
poderia ter sua pena agravada em 6 meses. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES: Nos termos do artigo 67 do 
Código Penal, a pena será elevada em 3 meses. 3ª FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA: não há. 
PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 9 meses de reclusão. Fixo proporcionalmente a multa, 
em 20 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. [...] Palmas/TO, data 26/09/2018. RAFAEL GONÇALVES DE 
PAULA - Juiz de Direito." Palmas, 27/09/2018. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

4ª vara criminal execuções penais 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0008191-41.2018.827.2729 
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Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): KESLEY DOUGLYS CANDADO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA 
e INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) KESLEY DOUGLYS CANDADO, brasileiro, solteiro, 
microempreendedor, natural de Araguaína - TO, nascido aos 16/02/1991, portador do R.G. nº 942395 SSP/TO, inscrito no CPF 
nº 026.273.901-12, filho de Maria Zélida Candado, estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, para os termos da 
presente ação, e INTIMADO(S), nos termos do artigo 56, caput, da Lei nº 11.343/06,  para o seguinte ATO PROCESSUAL: 
Audiência - Preliminar - Designada - 4ª Vara Criminal de Palmas / TO - 26/11/2018 14:00:00, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
0008191-41.2018.827.2729, pelos motivos a seguir expostos: “DENÚNCIA “ Consta que no dia 05 de dezembro de 2016, por 
volta das 18h30min, nesta cidade de Palmas, a equipe de investigadores da DENARC, diligenciaram em monitoramento a 
pessoa de Eduardo Alencar Serrato, investigado pela especializada por tráfico de drogas. Que nesta data os policiais efetuaram 
a abordagem de Eduardo no posto JK, na Quadra 210 Norte, quando entregou substância entorpecente ao usuário Daniilo 
Batista Cardoso, tendo recebido deste a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Que no local se encontravam o denunciado e mais 4 
(quatro) amigos, os quais alegaram serem usuários de substância entorpecentes, maconha, e que compram a droga da pessoa 
de Eduardo, e durante a abordagem KESLEY DOUGLS CANDADO já havia adquirido a droga e estava dentro do veículo de 
Eduardo para fumar maconha, a qual se encontrava no interior do veículo, com peso líquido de 9,12g (nove gramas e doze 
centigramas), a qual estava acondicionada em um saco plástico transparente, conforme Laudo Pericial nº 7405/2016 e LAF 
2539/2016, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A autoria e a materialidade do delito 
restou demonstrada pelo Laudo Pericial nº 7405/2016 e LAF 2539/2016, bem como pelas demais provas acostados nos autos. 
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia KESLEY DOUGLYS CANDADO, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, 
requerendo que, observado o devido processo penal, seja o denunciado citado (carta precatória) para audiência de instrução e 
julgamento, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o processo em seus ulteriores termos até o final 
condenação.” DESPACHO: “A representante do Ministério Público do Estado do Tocantins ofereceu denúncia em desfavor de 
KESLEY DOUGLYS CANDADO, acusando-o da prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Tentada a localização 
do denunciado para a audiência preliminar, a mesma não foi encontrada no endereço fornecido nos autos. Assim, diante do 
exposto, expeça-se edital de citação e intimação do réu para audiência preliminar, a qual, desde já, designo para o dia 26 de 
novembro de 2018 às 14h00. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, 21 de agosto de 2018. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES – 
Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS:   1) Endereço do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas: Fórum de Palmas, 
Avenida Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, 1º andar, Plano Diretor Sul, Palmas / TO - E-mail: crimpalmas4@tjto.jus.br - 
Telefone: (63)32184545. 2) Defensoria Pública: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, ao lado do fórum, 
Palmas/TO, telefone (63) 3218-6752. 3) Código de Processo Penal. Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca 
de Palmas/TO, 21/09/2018. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
AUTOS 5012531-84.2011.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO PENAL          
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Reeducando: WRIAS TEODORO DA SILVA  
Site para acesso ao processo: www.tjto.jus.br 
FINALIDADE: O Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Palmas Estado do Tocantins, Dr. Luiz 
Zilmar dos Santos Pires, faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital INTIMA o reeducando, Sr. WRIAS TEODORO DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido em 02/07/1978, natural de 
Araguaína – TO, filho de Remi Teodoro da Silva e de Tereza Ribeiro da Silva, atualmente em lugar não sabido, do inteiro teor da 
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Palmas – TO, cuja parte 
dispositiva“(...)Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do condenado WRIAS TEODORO DA SILVA, o que faço com 
fundamento no art. 110, artigo 109, inciso V do CP, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória. Procedam-se às 
baixas no sistema, comunicando-se o juízo da condenação, ao TRE, ao Instituto de Identificação da SSP-TO para registro na 
rede Infoseg (item 7.16.1, IV do Provimento nº 02/2011 - CGJUS/TO). Oficie-se a Polinter para que retire do sistema o mandado 
de prisão expedido em desfavor do apenado, bem como do sistema BNMP. Intimem-se. Decorrido o prazo do recurso arquive-se. 
Luiz Zilmar dos Santos Pires – Juiz de Direito”. Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, Eu, Letícia Lúcia de Moura 
Silveira, escrivã judicial, lavrei. Palmas – TO, 26 de setembro de 2018. 
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4ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais 
EDITAL DE  CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. Rodrigo da Silva Perez Araujo, Juiz de Direito respondendo pela 4ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem 
conhecimento fica os requeridos SILAS ALVES MONTEIRO E ABEL AIRES FERNANDES FILHO, estando em lugar incerto e 
não sabidos, citados para oferecerm resposta no prazo legal, sob pena dos efeitos processuais pertinentes, tudo de acordo com 
a decisão proferida nos autos. Ficando ciente que a resposta deverá ser feita diretamente no sistema eletrônico de processos, no 
site: www.tjto.jus.br sistema do E-proc, conforme autos n.º 0024896-51.2017.827.2729, onde poderão ser consultados os autos 
na íntegra. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei.  Palmas/TO, 26 de setembro de 2018. Rodrigo da Silva Perez Araújo. Juiz de Direito 
respondendo pela 2.ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Às partes e aos advogados 

Autos :0029917-76.2015.827.2729   
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA  – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: WASHINGTON GOMES DIAS. – CNPJ/CPF: 375.930.051-00 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos :0032807-51.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA  – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALVES. – CNPJ/CPF: 125.559.161-72 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos : 0020294-85.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA  – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: SOLANGE DE FREITAS VIANA. – CNPJ/CPF: 338.916.561-49 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação mediante depósito judicial dos valores constritos, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 
FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia 
sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da 
Fazenda Pública Exequente para o levantamento/transferência do montante penhorado de R$ 1.608,32 (um mil, seiscentos e oito 
reais e trinta e dois centavos) nestes autos perante o Banco do Brasil no evento 27, PADM1 e convertido em depósito judicial. 
Custas pela parte executada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial para pagamento dos honorários da Procuradoria 
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Municipal no valor de R$ 160,83 (cento e sessenta reais e oitenta e três centavos ) . Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO 
nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos: 0026996-81.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA  – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MARIA ALDA DE CARVALHO ROCHA. – CNPJ/CPF: 819.269.791-68 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação mediante depósito judicial dos valores constritos, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 
FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia 
sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da 
Fazenda Pública Exequente para o levantamento/transferência do valor de R$ 884,67 (oitocentos e oitenta e quatro reais e 
sessenta e sete centavos), com seu respectivo rendimento, perante o Banco do Brasil no evento 18. Custas pela parte 
executada. Honorários com valor inferior ao cobrado pela Procuradoria Municipal. Transitada em julgado a presente sentença, 
EXPEÇA-SE o respectivo alvará judicial em favor da parte executada para levantamento/transferência do valor de R$ 88,47 
(oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), com seu respectivo rendimento, perante o Banco do Brasil no evento 18. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 

Autos: 0032118-41.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA  – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: RODOLFO DO CARMO TEIXEIRA. – CNPJ/CPF:  691.354.441-34 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 

Autos: 0033076-90.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA  – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ANANIAS JOAQUIM LEAL CNPJ/CPF: 083.515.381-91 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação mediante depósito judicial dos valores constritos, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 
FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia 
sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da 
Fazenda Pública Exequente para o levantamento/transferência do montante penhorado de R$ 2.867,64 (dois mil, oitocentos e 
sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de seus rendimentos, penhorados no evento 20, PADM1. Custas 
pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo conforme evento 16 EXTR3. EXPEÇA-SE o respectivo 
Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento/transferência do valor de R$ 2.400,16 (dois mil e quatrocentos 
reais e dezesseis centavos) constrito via BacenJud - evento 20. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 
09/07/2018 
 

Autos: 0035159-50.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
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Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA  – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: FRANCISLETE RIBEIRO DE ALENCARL CNPJ/CPF: 794.104.801-91 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 
do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de bens, 
providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso da 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. Custas e honorários já quitados, conforme comprovante juntado aos autos pela Executada. PROCEDA-
SE o imediato desbloqueio dos valores constritos via BacenJud no evento 18. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido 
in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. 
Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº1454 - DJ 
nº4302 de 09/07/2018) 
 

Autos: 0043706-74.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA  – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ELVIRA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS CNPJ/CPF:  184.284.361-34 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 

Autos: 0043983-90.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: DELMA CALDEIRA DE MOURA DE FREITAS CNPJ/CPF: 690.299.381-53 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 

Autos: 0044006-70.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ERICO FUSIEGER CNPJ/CPF: 162.503.540-34  
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 
do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de bens, 
providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso da 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. Custas pela parte executda. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. EXPEÇA-SE o 
respectivo Alvará Judicial em favor de ERICO FUSIEGER para o levantamento/transferência do montante de R$ 60,90 (sessenta 
reais e noventa centavos) , acrescido de seu rendimento, constrito via BacenJud. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO 
nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos: 5002516-90.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: EDILSON ALVES BEZERRA CNPJ/CPF: 060.864.461-72 
SENTENÇA: “(...) ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência d a 
legitimidade das partes . Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do 
prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem custas, por ser a Exequente 
isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual 
patrono da parte executada. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida ativa, porquanto 
inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do NCPC. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. 
Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO nº1454 - DJ 
nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos: 0015944-83.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: CLAUDIA CRISTINA CRUZ MESQUITA PONCE CNPJ/CPF: 425.802.001-00 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 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. ficará condicionada ao prévio recolhimento 
dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5019605-58.2012.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: EUCLIDES MARTINS VIEIRA CNPJ/CPF: 151.211.352-20 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 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. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5033312-93.2012.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ANTONIO MIGUEL ABRAO CNPJ/CPF: 011.583.841-49 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação mediante depósito judicial dos valores constritos, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO 
FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia 
sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da 
Fazenda Pública Exequente para o levantamento/transferência do montante penhorado de R$ 577,05 (quinhentos e setenta e 
sete reais e cinco centavos), com seus respectivos rendimentos, perante a Caixa Econômica Federa, no evento 23. Custas pela 
parte executada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial para pagamento dos honorários da Procuradoria Municipal no valor de 
R$ 57,70 (cinquenta e sete reais e setenta centavos). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
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trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada 
pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5042184-63.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ANTONIO MIGUEL ABRAO CNPJ/CPF: 011.583.841-49 
SENTENÇA: “(...) ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência da 
legitimidade das partes . Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará DISPENSADA do 
prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem custas, por ser a Exequente 
isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual 
patrono da parte executada. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida ativa, porquanto 
inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do NCPC. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo 
sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos: 0000549-51.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA CNPJ/CPF: 857.575.271-53 
DECISÃO: “(...) Com intuito de imprimir a correta movimentação do processo, nos termos das tabelas processuais unificadas e 
considerando que já havia sido determinada a suspensão do processo, situação que se alterou em razão de ulterior 
movimentação processual, ratifica os termos da decisão proferida nos autos, e com fulcro no artigo art. 151, VI, do CTN, 
mantenho SUSPENSA a presente Ação de Execução Fiscal pelo prazo do parcelamento informado. Anoto que, compete à 
Exequente informar o cumprimento integral ou eventual inadimplemento de tal parcelamento , sendo que neste último caso 
deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito remanescente e requerer as diligências necessárias para o 
prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda 
Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-
se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria 
TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0002368-91.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JOCIANE DA SILVA MACEDO CNPJ/CPF: 009.975.631-50 
DECISÃO: “(...) Com intuito de imprimir a correta movimentação do processo, nos termos das tabelas processuais unificadas e 
considerando que já havia sido determinada a suspensão do processo, situação que se alterou em razão de ulterior 
movimentação processual, ratifico os termos da decisão proferida nos autos, e com fulcro no artigo art. 151, VI, do CTN, 
mantenho SUSPENSA a presente Ação de Execução Fiscal pelo prazo do parcelamento informado. Anoto que, compete à 
Exequente informar o cumprimento integral ou eventual inadimplemento de tal parcelamento , sendo que neste último caso 
deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito remanescente e requerer as diligências necessárias para o 
prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda 
Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Int ime-
se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria 
TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0014393-68.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: FLAVIANA BATISTA BARBOSA CNPJ/CPF: 014.369.384-06 
DECISÃO: “(...) Com intuito de imprimir a correta movimentação do processo, nos termos das tabelas processuais unificadas e 
considerando que já havia sido determinada a suspensão do processo, situação que se alterou em razão de ulterior 
movimentação processual, ratifica os termos da decisão proferida nos autos, e com fulcro no artigo art. 151, VI, do CTN, 
mantenho SUSPENSA a presente Ação de Execução Fiscal pelo prazo do parcelamento informado. Anoto que, compete à 
Exequente informar o cumprimento integral ou eventual inadimplemento de tal parcelamento , sendo que neste último caso 
deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito remanescente e requerer as diligências necessárias para o 
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prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda 
Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Int ime-
se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria 
TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 

Atos ordinatórios 
Por ordem da MMª.  Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da Central de Execuções Fiscais de Palmas, na AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 0002151-82.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL ficam o executado: DEUZINA NOGUEIRA LOPES – CNPJ/CPF: 815.392.661-68 de acordo com às determinações, 
fica a parte Executada, intimada para no prazo de 30 (trinta) dias,  opor os respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de Maio de 2018. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.     
 
Por ordem da MMª.  Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da Central de Execuções Fiscais de Palmas, na AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 0002151-82.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL ficam o executado: DEUZINA NOGUEIRA LOPES – CNPJ/CPF: 815.392.661-68 de acordo com às determinações, 
fica a parte Executada, intimada para no prazo de 30 (trinta) dias,  opor os respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de Maio de 2018. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.     
 

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 
AÇÃO PENAL Nº 0005498-84.2018.827.2729 
DENUNCIADO: FAGNER PEREIRA FARIA  
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: FAGNER PEREIRA FARIA, brasileiro, solteiro, caminhoneiro, nascido aos 08/05/1986, natural de Colméia-
TO, filho de Ivan Rosa Faria e de Maria de Jesus Pereira Macêdo Faria, RG nº 832.874-SSP/TO e CPF nº 019.281.691-80, para 
tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-a e requerendo a condenação do denunciado nas penas 
artigo 129, § 9º, do CP, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, referente ao auto de Ação Penal n.º  0005498-
84.2018.827.2729, 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, aos 12 de setembro de 2018. Eu, J. Nazareno do R. Cunha, 
Escrivão Judicial, o digitei.  Dr. Antióges Ferreira de Souza - Juiz de Direito”. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO SENTENÇA COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
AUTOS: 0000202-06.2017.827.2733 
AÇÃO – Cumprimento de Sentença – Juizado Especial Cível 
Requerente: SONORA AUTO PEÇAS LTDA 
Procurador: Raimundo Ferreira dos Santos – TO 3138 
Requerido: Paulo Adriano Klein. A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara de Família, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Pedro Afonso – TO, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quanto a presente INTIMAÇÃO 
virem ou dela conhecimento tiver que tramita nesta Vara a ação acima identificada. FINALIDADE – INTIMAÇÃO de PAULO 
ADRIANO KLEIN, atualmente residente em local incerto e não sabido dos termos da Sentença proferida nos Autos em epigrafe 
no Evento de n.º 47. SENTENÇA: “(...)Assim, satisfeita a obrigação pelo executado, conforme petição de (evento 45), EXTINGO 
A PRESENTE EXECUÇÃO na forma do art. 924, II do CPC. Condeno o executado as custas remanescentes, caso houver de 
acordo com o art. 90, § 3 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e 
anotações necessárias. Remeta-se os autos ao COJUN/DIFIN, se for o caso para os cálculos e as providencias necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se. Pedro Afonso -TO, 14 de junho de 2018.Ass) Luciana Costa Aglantzakis – 
Juíza de Direito.” E para que ninguém alegue ignorância, a presente INTIMAÇÃO, deverá  ser publicado no Diário da Justiça e 
afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos 26 de 
setembro de 2018. Ass) Eu, Katian dos Santos Costa Sipaúba - Matrícula: 354395, servidora a disposição do TJTO, o digitei. 
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Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - 1ª PUBLICAÇÃO - "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA" 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juiza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e  Juventude da Comarca 
de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO - Processo nº 0000152-
43.2018.827.2733 - Chave: 423811632118, requerido por SANDRA CRISTINA TAVARES em face do interditanda HELENA 
TAVARES DE REZENDE. Pela MMª Juíza foi proferida Sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:...ISTO POSTO, pelo 
contexto fático e probatório dos autos, com amparo no art. 754 e seguintes do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e  DECRETO a INTERDIÇÃO de HELENA 
TAVARES DE REZENDE , declarando - a relativamente incapaz de exercer pessoalmente todos e quaisquer atos da vida civil, 
nomeando para o munus de sua curatela sua sobrinha SANDRA CRISTINA TAVARES. Face o disposto pelo art. 1.773 do 
Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizado 
a vender bens do interditando sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva - se a 
presente interdição junto ao Registro Civil do interditado. Defiro a gratuidade da Justiça. Publique - se. Registre - se. Intimem - 
se. Cumpra - se. Após o trânsito em julgado, arquivem - se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Pedro Afonso-
TO, datado pelo sistema. Juíza Luciana Costa Aglantzakis. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, 
Estado do Tocantins, aos 21 de setembro de 2018. Eu, REGINA CÉLIA PEREIRA SILVA VANDERLIES - Técnica Judiciária - 
Matr. 99232, que digitei o presente. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - 3ª PUBLICAÇÃO - "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA" 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS,  Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e  Juventude da 
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o  presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO - Processo nº 
0001632-95.2014.827.2733 - Chave: 647528348414, requerido por  ZÉLIA COSTA GOMES em face de LUDIMILLA COSTA DA 
SILVA. Pela MMª Juíza foi proferida Sentença,  cuja parte dispositiva segue transcrita:... "Desta forma, tendo em vista o laudo 
pericial, firmado por médico vinculado corroborado com as provas colhidas em audiência, acolho o parecer Ministerial e decreto 
a  interdição de LUDIMILLA COSTA DA SILVA, brasileira, declarando-a totalmente incapaz de exercer  pessoalmente os atos da 
vida civil, na forma do artigo 3º, II do Código Civil e, de acordo com o que dispõe o  parágrafo segundo do artigo 754 do NCPC, 
nomeio-lhe curadora, sob compromisso, Sra. ZÉLIA COSTA  GOMES , qualificada no evento 01. Prestado compromisso, a 
curadora estará, desde logo, apta ao exercício  da curatela. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício 
competente, devendo ainda ser  publicada no Diário da Justiça nos termos do parágrafo 3º do art. 755 do CPC/2015. Sem custas 
e  honorários. 28 de junho de 2016 LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS. DADO E PASSADO nesta cidade e  Comarca de Pedro 
Afonso, Estado do Tocantins, aos 26 de setembro de 2018. Eu, REGINA CÉLIA PEREIRA SILVA VANDERLIES - Técnica 
Judiciária - Matr. 99232, que digitei o presente. LUCIANA COSTA  AGLANTZAKIS - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - 2ª PUBLICAÇÃO - "ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA" 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca 
de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO - Processo nº 0000443-
77.2017.827.2733 - Chave: 994555343617, requerido por LUCRÉCIA CAROLINDA DA ROCHA em face de OTACILIO 
CAROLINO DA COSTA. Pela MMª. Juíza foi proferida Sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:... "Desta forma, tendo 
em vista o laudo pericial, firmado por médico vinculado corroborado com o Termo de Comparecimento juntado aos autos, decreto 
a interdição de OTACILIO CAROLINO DA COSTA, brasileiro, aposentado, declarando-o parcialmente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II do Código Civil e, de acordo com o que dispõe o parágrafo segundo 
do artigo 754 do NCPC, nomeio-lhe curadora, sob compromisso, Sra. LUCRÉCIA CAROLINDA DA ROCHA, qualificada no 
evento 01 para auxiliar o interditando na prática dos atos da vida civil, com a ressalva de indisponibilidade de bens existentes em 
nome do interditando, posto que para isso, somente com autorização judicial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde 
logo, apta ao exercício da curatela. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda  ser 
publicada no Diário da Justiça nos termos do parágrafo 3º do art. 755 do CPC/2015. Sem custas e honorários se for beneficiário 
da justiça gratuita. Em caso contrário remeta-se a COJUN e DIFIN para  cobrança. Pedro Afonso-TO, 18 de setembro de 2018. 
LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS". DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos 26 
de setembro de 2018. Eu,  REGINA CÉLIA PEREIRA SILVA VANDERLIES - Técnica Judiciária - Matr. 99232, que digitei o 
presente. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS – Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos: 0001839-26.2016.827.2733 
Ação: Cumprimento de sentença 
Exequente: Maria da Conceição Borges de Carvalho 
Advogado: S/Advogado 
Executado: Operadora Vivo S.A 
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Advogado: MARCELO DE SOUZA TOLEDO SILVA  - OAB-TO 2512A 
  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “(...) ISTO POSTO,  declaro extinta a obrigação e em conseqüência  JULGO EXTINTO O 
PROCESSO COM  RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com suporte nos artigos 487, III, "a" e art. 924,II do CPC.  Com o trânsito em 
julgado, proceda-se a movimentação de trânsito em julgado  a baixa definitiva.  Publique-se. Registre-se. Intime-se.  Pedro 
Afonso-TO, 10 de julho de 2018. Juíza LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS”. 
 

PEIXE 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS - ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia MM. Juíza de Direito desta Comarca de Peixe - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ 
SABER a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 15 (Quinze) dias, 
que nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana nº0000381-34.2017.827.2734-Chave:297137396317, que tramita por esta 
Comarca e respectiva Escrivania 1º Cível e Juizado Especial Cível, cujas partes:GERCILENE FRANCISCO LISBOA em 
desfavor de JOSÉ VERALDI, brasileiro, divorciado,mecânico, portador da RG nº 963.369 SSP/MG e inscrito no CPF sob 
nº734.244.208-91, residente e domiciliado (a) atualmente em lugar incerto e não sabido, e por este EDITAL fica CITADO, por 
todo o conteúdo da petição inicial dos autos supramencionados constante do evento 1, para querendo no prazo de 
15(quinze)dias, CONTESTAR, a mesma, advertindo-o das penas de revelia e confissão e que não sendo contestada, presumir-
se-ão verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial(art. 335 do NCPC).Tudo em conformidade com o r. Despacho 
constante do evento 9, a seguir integralmente transcrito: Despacho evento 9-“Vistos em correição. A pretensão visa a declaração 
de usucapião extraordinária urbano, onde a petição devidamente  instruída com a juntada de documentos bem como o 
preenchimento dos requisitos processuais para a propositura da Ação, nos moldes dos Art. 1.240, caput do Código Civil. 
Considerando que o Novo Código de Processo Civil não mais prevê um procedimento especial para a ação de Usucapião. 
Considerando que quando a Lei for omissa quanto ao prazo, o Juiz determinara os prazos em consideração à complexidade do 
ato, por inteligência do §1º do Art. 218 do NCPC. Nessa senda, DETERMINO: Defiro a gratuidade de Justiça. I - Cite-se o 
Requerido para querendo contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. II - Cite-se os 
confinantes, nos termos do Art. 246, §3º do CPC. III - Cite-se via edital os eventuais interessados, nos termos do Art. 259, I do 
CPC. IV - Intimem-se via postal para manifestarem interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do 
Estado e do Município. V - Intime-se o Ministério Público. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixe - TO, 29 de junho de 2016. Cibele 
Maria Belezzia-Juíza de Direito. Despacho evento 50-Vistos, Defiro o requerido no evento 34 e determino a citação da requerida 
via edital conforme requerido no evento 47. Intimem-se. Cumpra-se. Peixe/TO, 20 de setembro de 2018.Cibele Maria Bellezzia-
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Peixe. Despacho evento 51-Vistos, Em complemento ao evento anterior, o prazo do edital será 
de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Peixe/TO, 20 de setembro de 2018. Cibele Maria Bellezia-Juízo da 1ª Escrivania Cível de 
Peixe.”E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no D iário 
da Justiça do Estado, e, ainda, ser afixado no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Peixe, 
Estado do Tocantins, aos 26 de Setembro de 2018. Eu, LSCA, Técnica Judiciária, o digitei.(Ass.)Cibele Maria Bellezia-Juíza de 
Direito. 
 

1ª escrivania criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE (QUINZE) 15 DIAS 
AÇÃO PENAL N°: 5000094-98.2008.827.2734 RÉU: DILSON SANTOS ROCHA A Doutora CIBELE MARIA BELLEZIA, Juíza de 
Direito desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital 
com o prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento que nos autos acima epigrafado FICA INTIMADO DA SENTENÇA o 
acusado DILSON DOS SANTOS ROCHA, brasileiro, casado, pedreiro, natural de Minaçu-GO., portador do RG nº 4152583- SSP-
GO, residente na Avenida Adolfo Rocha, s/nº, Setor Aeroporto, Município de Peixe-TO. Atualmente em LUGAR INCERTO E 
NÃO SABIDO pelo presente edital fica INTIMADO por todo conteúdo do evento 03, cuja parte final a seguir transcrita. Vistos 
etc..., Assim, julgo extinta a pena privativa de liberdade pela prescrição da pretensão executória da pena, em favor de DILSON 
DOS SANTOS, já qualificado nos autos, ex officio por se tratar de matéria de ordem pública. Nos termos do artigo 202 da Lei 
7.210/84, não deverá constar na folha corrida do reeducando atestados ou certidões qualquer notícia ou referência à 
condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Determino sejam 
restabelecidos os direitos políticos do condenado referente a este processo, oficiando-se ao Juízo Eleitoral da Zona onde o 
mesmo é eleitor, se por outro motivo não se encontrar cumprindo pena. Após o trânsito em julgado arquive-se com as cautelas 
de estilo. Publicado e Registrado mediante sistema E-proc. Intimem-se. Cumpra-se. Data Certificada pelo sistema E-proc. Cibele 
Maria Bellezzia Juíza de Direito. Para conhecimento de todo o presente Edital, cujo 2° via fica afixada no local de costume e 
circulado no Diário da Justiça. Dado e Passado nesta cidade de Peixe, Estado do Tocantins, aos 26 de Setembro de 2018. Eu, 
Eliane Dias de Castro. Assistente Administrativo lavrei o presente, o digitei e subscrevi. Dra. CIBELE MARIA BELLEZIA – Juíza 
de Direito. 
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PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
O Dr. JORDAN JARDIM , MM. Juiz Titular 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 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) nº 0000792-71.2017.827.2736 em que a protegida THAIS PEREIRA 
move em desfavor de RAÍ MOURA DE SOUSA , sendo o presente para INTIMAR o acusado RAÍ MOURA DE SOUSA, brasileiro, 
solteiro, ajudante de pedreiro, filho de Domingos Nazaro de Souza e de Sulene Moura dias, atualmente em local incerto e não 
sabido, da SENTENÇA cuja parte dispositiva passo a transcrever " ANTE O EXPOSTO, considerando que não há condições de 
procedibilidade ao exercício da ação principal por ter representação da vítima contra o autor, assim aplicando analogicamente o 
Código de Processo Civil, declaro extinto o feito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. Decorrido o prazo do 
recurso Dê baixa nos autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. ". 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 
20/09/2018. Eu _____ ANÍSIA AIRES PIMENTA NETA - Servidor de Secretaria, digitei e subscrevo. JORDAN JARDIM JUIZ DE 
DIREITO. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
AUTOS Nº 0013943-67.2018.827.2737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha) 
Requerido: ERIELTON PEREIRA DA SILVA 
Requerente: ANA LUCIA BATISTA DE SOUZA 
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial o agressor, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de Medida 
Protetiva de Urgência nº 0013943-67.2018.827.2737, em que figura como requerido ERIELTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, natural de Pavussu/PI, nascidos aos 27 de setembro de 1980, filho de Maria Carolina Pereira Silva, atualmente em lugar 
incerto ou não sabido, e, para que chegue ao conhecimento do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado 
do teor em síntese da decisão que segue:” Ante o exposto, acolho o pedido, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, "a, b e 
c", da Lei 11.340/2006, para o fim de determinar: 1) O afastamento do autor dos fatos do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida. (art. 22, inciso II, Lei 11.3402006); 2) Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, fixando o limite 
mínimo de 200 metros. (art. 22, inciso III, "a" Lei 11.3402006); 3) Proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio 
de comunicação. (art. 22, inciso III, "b" Lei 11.3402006); 4) Proibição de frequentar a residência da vítima situada na Rua 57 
Quadra 13, Lote 5 nº 84, Brigadeiro Eduardo Gomes, nesta cidade. (art. 22, inciso III, "c" Lei 11.3402006); 5) Com fundamento no 
artigo 22, § 3º da Lei 11.340/2006, visando garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, requisito auxilio da força 
policial, devendo o Sr. Oficial de Justiça e os policiais agirem com as cautelas necessárias, visando o cumprimento da medida de 
forma pacífica; 6) No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça responsável pela diligência deverá advertir o agressor que, 
por ora, se tratam apenas de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe que poderá ser ouvido em Juízo, em 
manifestação por intermédio de advogado, podendo a exposição dos seus motivos implicar na alteração da presente decisão, de 
forma que a sua atividade sensata, será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando o de que no caso 
de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 
penais cabíveis; 7) Notifique-se o ilustre membro do Ministério Público, para adotar, dentre outras, as providências exigidas pelo 
artigo 25 e 26 da Lei 11.340/2006, bem como encaminhe, se necessário, a vítima à Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 
conforme preleciona o art. 18, II e III art. 27 da Lei 11.340/06; 8) Comunique à autoridade policial informando-lhe sobre o 
deferimento, por meio desta decisão, do pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima. 09) Dê-se ciência à 
equipe multidisciplinar, para os devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, conforme disciplina o art. 30 e 31 da Lei 
11.340/06, elaborando-se relatório circunstanciado no prazo de 10(dez) dias. Sirva A Presente Decisão de Mandado. Porto 
Nacional, 23 de Setembro de 2018. José Maria Lima – Juiz de Direito. 
 

Central de execuções ficais 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: DALVINO TEIXEIRA DA SILVA- 
CPF/CNPJ Nº 648.930.571-20, 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 5006650-34.2013.827.2737, que lhe move MUNICIPIO DE 
PORTO NACIONAL-TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
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Dívida Ativa nºs 28409, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 417,47(quatrocentos e 
dezessete reais e quarenta e sete 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: WEBER RODRIGUES CARNEIRO 
SILVEIRA- CPF/CNPJ Nº 566.718.651-91, 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 5000360-71.2011.827.2737, que lhe move 
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nºs 0303, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 12.121,31(doze mil, cento e 
vinte e um reais e trinta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: MARCELO DE BARROS CNPJ Nº 
33.565.805/0001-31 representado por MARCELO DE BARROS CPF Nº 184.859.952-87- CPF/CNPJ Nº , 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 5000436-13.2002.827.2737, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nºs 0681, cujo valor até a data do ajuizamento  
do referido feito executivo é de R$ 1161,88(um mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, 27 de setembro de 2018. 
Zakio de Cerqueira e Silva Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: VDT-COMERCIO DE INSTRUMENTOS 
MUSICAIS LTDA- CPF/CNPJ Nº 07.961.389/0001-80, 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 5004192-44.2013.827.2737, 
que lhe move ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nºs 1355, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 2542,59(dois 
mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico 
Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: CLAYTON DE OLIVEIRA- CPF/CNPJ 
Nº 598.960.196-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico – E-Proc nº 5004423-71.2013.827.2737, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nºs 1066, cujo 
valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 1187,25(um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; 
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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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA- 
CPF/CNPJ Nº 06.065.767/0016-61, 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 5005067-14.2013.827.2737, que lhe move 
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nºs 2211, 2212, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 6519,90(seis mil, 
quinhentos e dezenove reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico 
Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: CENTRO ELETRO LTDA- CPF/CNPJ 
Nº 86.790.383/0001-64, 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 5005070-66.2013.827.2737, que lhe move ESTADO DO 
TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nºs 2246, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 33.454,43(trinta e três mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e quarenta e três 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico 
Judiciário 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: GOMES OLIVEIRA & NEGRE LTDA.- 
CPF/CNPJ Nº 33.307.877/0001-89, 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 5005935-89.2013.827.2737, que lhe move 
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nºs 0363, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 2772,75(dois mil, setecentos e 
setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico 
Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: FRANCISCO PEREIRA DE MARIA- 
CPF/CNPJ Nº 026.289.291-04, 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 0009539-12.2014.827.2737, que lhe move 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 nºs 7079, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 813,04(oitocentos e treze reais 
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 
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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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: CENTRO ELETRO LTDA CPF/CNPJ 
Nº  86.790.383/0001-64,  SILVANIA GONÇALVES DE MATOS GUEDES CPF/CNPJ Nº  611.961.341-20 e CAMILA GUEDES 
MATOS CPF/CNPJ Nº  725.900.091-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico – E-Proc nº 5007304-21.2013.827.2737, que lhe move 
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nºs 2697, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 12585,45(doze mil, quinhentos 
e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico 
Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: ALUMISERT BIOENERGIA 
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁLCOOL- CPF/CNPJ Nº 62.529.268/0002-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico – E-
Proc nº 5007625-56.2013.827.2737, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nºs 0186, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito 
executivo é de R$ 14655,11(quatorze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e onze 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de 
Cerqueira e Silva Técnico Judiciário 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: ALCIONE PINTO DE CERQUEIRA -
EPP- CPF/CNPJ Nº 05.273.871/0001-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos Eletrônico – E-Proc nº 5007800-50.2013.827.2737, que lhe move 
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nºs 0680, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 77266,10(setenta e sete mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, 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, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico 
Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: CERAMICA NACIONAL - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE TIJOLOS LTDA- CPF/CNPJ Nº 03.725.144/0001-01, 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 5007801-
35.2013.827.2737, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida 
indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nºs 0687, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de R$ 
14921,07(quatorze mil, novecentos e vinte e um reais e sete 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, 
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que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, 27 de setembro de 2018. Zakio de Cerqueira e Silva Técnico 
Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o 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: V PILATI EMPRESA DE 
TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA- CPF/CNPJ Nº 81.127.144/0012-68, 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 5007652-
39.2013.827.2737, que lhe move ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida 
indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nºs 30, 103, cujo valor até a data do ajuizamento  do referido feito executivo é de 
R$ 161.391,79 (cento e sessenta e um mil  trezentos e noventa e um reais e setenta e nove 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, 27 de setembro de 2018. 
Zakio de Cerqueira e Silva Técnico Judiciário. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS  
Processo nº: 0002748-13.2017.827.2740 
Chave do Processo: 431102390917 
Ação: Cumprimento de sentença 
Requerente: M. E. M. R., rep. por sua mãe MILENA RIBEIRO DA SILVA 
Requerido: EDWILSON MAMEDE DOS SANTOS 
FINALIDADE – CITAR o requerido EDWILSON MAMEDE DOS SANTOS, brasileiro, vendedor autônomo, filho de Joaquim 
Mamede de Sousa e Antônia Santos de Sousa, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da ação de 
Cumprimento de sentença, processo eletrônico nº 0002748-13.2017.827.2740, movida em seu desfavor por M. E. M. R., rep. por 
sua mãe MILENA RIBEIRO 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: “Em 
11/11/2013 foi entabulado no Núcleo de Mediação e Conciliação da Defensoria Pública um Acordo de Alimentos, protocolado sob 
os autos n. 5003588- 74.2013.827.2740, que foi homologado por este juízo, onde o genitor se comprometeu que pagaria a título 
de alimentos ao filho do casal o correspondente a 88,5% (oitenta e oito vírgula cinco por cento) do salário mínimo, até o dia 
15(quinze) de cada mês. Ocorre que o Executado vem se furtando de cumprir com sua obrigação alimentícia, estando em mora 
desde Janeiro de 2017 até julho de 2017, sendo que depositou apenas R$150,00(cento e cinquenta reais) em 06 de julho de 
2017, o que totalizou um débito em R$5.878,85 (cinco mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), 
conforme planilhas de cálculos anexas... Que a genitora, está grávida, tem mais outra filha para sustentar, e trabalha como ASG, 
sendo que no intuito de complementar a renda vende roupas informalmente, auferindo com seu labor um salário mínimo mensal, 
mais ainda assim, frente à omissão paterna, vem se sacrificando o máximo para dar uma vida digna ao filho. Assim, diante do 
inadimplemento contumaz do Executado e esgotado as vias amigáveis de recebimento, inclusive a genitora já entabulou alguns 
acordos extrajudiciais no sentido de receber os alimentos devidos ao filho, porém o genitor não cumpriu tais acordos, não 
restando outra alternativa ao Exequente, senão ajuizar a presente ação como lhe faculta a lei..” 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 seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (26/09/2018). Eu 
ROSIANE GOMES DA ROCHA – Servidora de Secretaria – que digitei. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
Autos: 0003960-06.2016.827.2740 
Chave: 610228635316 
Ação: Interdição 
Requerente: ELANE RODRIGUES LIMA 
Requerido: ERNANDO RODRIGUES LIMA 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de ERNANDO RODRIGUES LIMA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n° 022.135.891-94, 
inscrito no RG sob n° 1.129.336 SSPTO, residente e domiciliado à Rua 02 de Novembro, nº 552, Centro, Palmeiras do 
Tocantins-TO e nomeada ELANE RODRIGUES LIMA, brasileira, solteira, regularmente inscrita no CPF sob o n° 048.597.331-
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69, inscrita no RG sob o n° 1.180.786 SSP-TO, residente e domiciliada na Rua 02 de Novembro, nº 552, Centro, Palmeiras do 
Tocantins-TO, sua Curadora. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “Diante do exposto, e em 
consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO , nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO 
A INTERDIÇÃO DE ERNANDO RODRIGUES LIMA , por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida 
civil, nomeando-lhe curadora a requerente Elane Rodrigues Lima, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por 
qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização 
judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais e 
publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os 
nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Após, 
proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Cumpra-se. 
Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito.” Tocantinópolis, 26 de setembro 
de 2018 HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO 
TOMAR CIÊNCIA DA  SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PENA 
 PRAZO DE  30 ( TRINTA)  DIAS 
Autos de  Execução Penal  nº 0000319-72.2014.827.2742 
Chave  para consulta:   834957202614 
Reeducando: ENIVALDO ROCHA LIMA 
O EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR, JUIZ  TITULAR DA COMARCA DE 
XAMBIOÁ -ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER, a todos o presente Edital de intimação de 
Sentença de extinção da pena virem ou dele conhecimento tiverem, expedido os autos supra, em que figura como reeducando: 
ENIVALDO ROCHA LIMA,  brasileiro, filho de Edvaldo Rocha de Almeida e de Tereza Ferreira Lima, natural de Araguaína-
Tocantins, nascido aos 18.08.1981, filha Edvaldo Rocha de Almeida e de Tereza Ferreira Lima, portador do RG nº 764.766 SSP/ 
TO.Como esteja em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo edital, para tomar ciência da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 
PROCESSO em relação à ENIVALDO ROCHA LIMA,conforme transcrita sentença na íntegra:“O reeducando ENIVALDO 
ROCHA LIMA, já qualificado, foi condenado pela prática do delito  de porte ilegal de armas (artigo 14, caput, da lei 10.826/2003), 
a uma pena de 02 anos de reclusão, com regime inicial aberto, tendo sido substituída por duas penas restritivas de direito: 
pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 salários-mínimos, divididos em 10  parcelas de R$194,10, e interdição de 
direitos: não frequentar bares e congêneres e não portar arma de fogo (conforme audiência admonitória realizada em 
05.02.2016- evento 54).Conforme consta na certidão do evento 72, o reeducando realizou o pagamento de 07 parcelas, relativas 
a prestações pecuniárias (recibos juntados nos eventos 59, 61, 63, 69 e 70). Instada a se manifestar a i. Promotora de Justiça 
pugnou pela extinção do processo, em  razão do integral cumprimento da pena, com esteio no art. 109 da Lei 7.210/84 e com 
esteio  no art. 51 do CPB, requereu que seja remetida cópia dos autos para a Fazenda Publica Nacional, para conhecimento do 
débito e adoção das medidas que entender cabível. Em seguida o feito foi remetido à conclusão. É o breve relatório. Decido: 
Compulsando o feito, verifico que o reeducando cumpriu a pena restritiva de diretos imposta  na sentença condenatória.Com 
efeito, no que consiste a pena de multa imposta é cediço que esta não tem o condão de  influir diretamente na execução penal, 
vez que se transforma em dívida de valor, consoante  determina o art. 51 do Código Penal. Ante o exposto, com fulcro no art. 
109, da Lei de Execuções Penais,DECLARO EXTINTA A PENA da reeducando ENIVALDO ROCHA LIMA, já qualificado no feito, 
julgo extinta a sua  punibilidade e declaro encerrado o presente feito. Com esteio no art. 51 do CPB,DETERMINO que seja 
remetida cópia dos autos para a Fazenda Publica Nacional, para conhecimento do débito e adoção das medidas que entender 
cabível. Ciente o Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Transitada em julgado e feitas as comunicações de estilo, 
arquive-se.Xambioá, 24/09/2018.Assinado eletronicamente José Eustáquio de Melo Júnior  Juiz de Direito. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no  Placar do Fórum local. Vara Criminal de Xambioá, aos vinte e  seis dias do mês de setembro  do ano de Dois Mil e 
Dezoito. (26.09.2018) Eu,__,Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária, que o digitei. (a) Dr.José Eustáquio de Melo 
Júnior- Juiz de Direito.” 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS: 0013095-07.2018.827.2729 
Autor: EDNEI BATISTA DE LIMA 
Requerido: MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA 



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4358 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018 32 

 

 
 

O Doutor Roniclay Alves de Morais - Juiz de Direito Coordenador do Núcleo de Apoio as Comarcas – NACOM, na forma da Lei, 
etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 138.645.996-87 que, 
atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo de Ação Monitória Nº 0013095-
07.2018.827.2729 - (Chave nº 656416253418) - que lhe move EDNEI BATISTA DE LIMA - RG: EDNEI BATISTA DE LIMA - CPF: 
84195894115 para pagar o valor de face do título indicado na petição inicial, acrescido apenas de correção monetária contada da 
inadimplência e juros de 1% ao mês contados da citação. Caso cumpra, ficará isento de custas processuais, e os honorários 
advocatícios serão devidos à ordem de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC). No mesmo prazo 
poderá oferecer embargos. Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, "Constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (...)." (§ 2º do artigo 701 do NCPC). Não 
havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento 
de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, 
LEANDRO MARTINS DA SILVA. Servidor em auxílio ao Nacom que digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
  
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS 
O Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: ROGÉRIO SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, CPF: 922.513.821-00 que, 
atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo - Monitória - Nº 0002656-
68.2017.827.2729 - (Chave nº 250025949317) - que lhe move SANTA HELENA VEÍCULOS MULTIMARCAS (JSJ 
AUTOMÓVEIS LTDA), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 06.126.640/0001-29 e para, caso queira, no prazo de 15 
(quinze) dias, pague ou embargue, sob pena de constituir-se em pleno direito o título executivo judicial. Não havendo 
manifestação do Requerido no prazo legal, será nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos 
expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
  

AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 
Juiz de direito 

 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

PORTARIA Nº 2076/2018, de 26 de setembro 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 Jose Roberto Ferreira Ribeiro, matrícula nº 352459, relativas ao exercício de 

2018, marcadas para o período de 20/11 a 19/12/2018, 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 2077/2018, de 26 de setembro 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 Ficam alteradas as férias do magistrado Kilber Correia Lopes, relativas ao exercício de 2018 e concedidas para 

ocorrer entre 15/10 a 13/11/2018 para usufruto de 02 a 31/05/2019.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador EURIPEDES LAMOUNIER 
Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 2074/2018 - CGJUS/ASPCGJUS, de 26 de setembro de 2018 
Institui e designa membros para Comissão Permanente de Padronização dos Modelos, no sistema e-Proc/TJTO, para 
cumprimento de Atos Cartorários. 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO o direito fundamental à razoável duração do processo, bem como o princípio constitucional da eficiência 
administrativa, os quais impõem o gerenciamento e a racionalização no atendimento à crescente demanda processual; 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça a fiscalização, controle e orientação dos serviços judiciários de 
primeira instância, a teor do que preceitua o art. 23 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, c/c art. 1º do 
Regimento Interno deste Órgão Censor; 
CONSIDERANDO as alterações das normas processuais e dos atos normativos exarados pelo Conselho Nacional de Justiça, 
assim como das inovações no processo eletrônico nos últimos anos, os quais apresentam significativa repercussão na rotina de 
trabalho dos magistrados e serventuários; 
CONSIDERANDO que a padronização de modelos, no sistema e-Proc/TJTO, para cumprimento nos procedimentos cartorários 
pode influenciar na celeridade, eficiência e eficácia que as demandas judiciais exigem; 
CONSIDERANDO que o alinhamento dos procedimentos propicia otimização dos trabalhos, segurança e excelência na 
prestação dos serviços jurisdicionais; 
CONSIDERANDO que se encontra em andamento (fase final) a elaboração de Manuais de Procedimentos específicos de cada 
competência, conforme Processo SEI nº 17.0.000012720-5; 
CONSIDERANDO a determinação ASCGJUS nº 3827, proferida no SEI 16.0.000023518-4 (evento 1836430);      
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Instituir a Comissão Permanente de Padronização de Modelos de Atos Cartorários, a serem expedidos pelas Unidades 
Judiciais Tocantinenses, bem como para os modelos a serem utilizados no Projeto "Central de Mandados On Line". 
Art. 2º Designar como Presidente, o magistrado Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz Auxiliar do Núcleo de Apoio às Comarcas. 
Art. 3º Para compor a Comissão Permanente de Padronização de Modelos de Atos Cartorários, os seguintes membros: 
I - Arióstenes Guimarães Vieira, Juiz de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais;  
II - Flávia Afini Bovo, Juíza de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos no âmbito da Fazenda 
Pública;  
III - Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos Penais; 
IV - Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos da 
Infância e Juventude;  
V - Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito, Presidente do Grupo de Estudos do Manual de Procedimentos no 
âmbito das Varas de Família e Sucessões;  
Parágrafo único. Para secretariar os trabalhos designo a servidora Vania Ferreira da Silva Rocha e, na ausência desta, o 
Presidente da comissão designará outro servidor. 
Art. 4º Fixo o prazo de sessenta dias para a conclusão dos estudos e apresentação dos modelos selecionados, os quais se 
tornarão padrão nas Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 5º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Corregedor Geral da Justiça 

 

Provimentos 
Provimento Nº 20 - CGJUS/ASJECGJUS 
Altera o artigo 5º do Provimento nº 6/2006 – CGJUS/TO. 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e:  
                             
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça é órgão de orientação e fiscalização dos serviços judiciários e 
extrajudiciais, com atribuição em todo o Estado, nos termos do art. 23 da Lei Complementar nº 10/1996, do art. 16 e do inciso XII 
do art. 17 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e, ainda, do art. 1º da Resolução nº 08, de 29 de 
novembro de 2005 (Regimento Interno da Corregedoria); 
CONSIDERANDO a Decisão/Ofício nº 698 / 2018  proferida no Processo Administrativo nº 18.0.000011243-3, em trâmite nesta 
Corregedoria Geral da Justiça, a qual autoriza fazer constar no rol dos documentos hábeis a identificação civil a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), no modelo atual, informatizado; 
  
RESOLVE: 
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Art.1º. Alterar o artigo 5º e parágrafo único do Provimento nº 6/2006/CGJUS/TO, o qual passará a ter a seguinte redação: 
“Art. 5º. Serão aceitos como documentos de identificação civil: 
I – a cédula de identidade expedida pelos órgãos de identificação civil dos Estados; 
II – a carteira emitida pelos órgãos controladores do exercício profissional, criados por lei federal (art. 1º da Lei Federal nº 
6.206/75) contendo foto; 
III – o passaporte, no caso de estrangeiros não residentes no país, dentro do prazo de validade e com foto; 
IV – Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no modelo atual, com foto, assinatura e dentro do prazo de validade; 
V - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no modelo atual, informatizado. (NR) 
Parágrafo Único. Além das hipóteses dos incisos I a V do caput deste artigo, fica autorizada a realização de ato jurídico-notarial, 
como prova de identificação, quando o documento apresentado pelo interessado for previsto em lei, em sentido estrito. 
Art. 2º. Este provimento entra em vigor na data da sua publicação. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Corregedor Geral da Justiça 

 

Comunicados 
COMUNICADO CG Nº 794/2018 
PROCESSO Nº 2018/49127 – SOROCABA – JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado, noticiando a comunicação do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de 
Brigadeiro Tobias da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraudes em Procuração lavrada em sua unidade e em 
Substabelecimentos lavrados junto ao 2º Tabelião de Notas dessa Comarca, tendo em vista que, supostamente, terceiros, 
munidos de documentos falsos, passaram-se pelos outorgantes: - procuração lavrada no livro 54, páginas 014/016, na qual 
figuram como outorgantes Genesio Martins Filho, portador do RG nº 05.800.576-6 SSP/SP, inscrito no CPF nº 555.780.048-49 e 
Vania Antunes Martins, portadora do RG nº 10.996.215-1 SSP/SP, inscrita no CPF nº 247.814.068-31, e como outorgado Marcos 
Alberto Morais, portador do RG nº 9.229.240 SSP/SP, inscrito no CPF nº 030.620.468-13, e que tem por objetos os imóveis 
matriculados sob nºs 57.901, 28.381, 19.151 e 56.689, junto ao 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da referida Comarca; - substabelecimento lavrado no livro 1791, página 360, no qual figura como outorgante 
Marcos Alberto Morais e como outorgado Luciano Saroa, portador do RG nº 306272866 SSP/SP e inscrito no CPF nº 
271.737.158-30, outorgando poderes que lhe foram concedido por Genesio Martins Filho e Vania Antunes Martins, em relação ao 
imóvel matriculado sob nº 56.689, junto ao 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
referida Comarca; - substabelecimento lavrado no livro 1791, página 361, no qual figura como outorgante Marcos Alberto Morais 
e como outorgado Gilvan Quirino de Souza, portador do RG nº 332306604 SSP/SP e inscrito no CPF nº 288.637.948-47, 
outorgando poderes que lhe foram concedidos por Genesio Martins Filho e Vania Antunes Martins, em relação ao imóvel 
matriculado sob nº 19.151, junto ao 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
referida Comarca. 
  
COMUNICADO CG Nº 795/2018 
PROCESSO Nº 2017/233089 – SÃO PAULO – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a suposta existência de falsa certidão de nascimento em nome de Alice Iglesia Simões Santos, 
nascida em 28/06/1985, filha de Paulo Sérgio Simões dos Santos e de Tânia Maria Iglesias, a qual teria sido lavrado no livro A 
36, às fls. 113vs, sob nº de Ordem 21.815, junto ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e 
Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, tendo em vista que a referida certidão apresenta assinaturas 
e carimbos fora dos padrões adotados ela unidade, bem como há discrepância entre o nome apresentado no documento e nos 
livros da serventia. 
  
COMUNICADO CG Nº 796/2018 
PROCESSO Nº 2017/77261 – JANDIRA – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e Tabelião de 
Notas da Sede da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraude em reconhecimento de firma Willian Carvalho dos 
Santos, inscrito no CPF nº 164.861.188-57, em Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, do automóvel 
modelo VW/VW FUSCA 1300, 1973/1973, placa BIN8539, RENAVAM 364449527, na qual figura como comprador Pascoal 
Geraldo da Silva, portador do RG nº 55.617.899-3 SSP/SP e inscrito no CPF nº 829.181.984-04, mediante emprego de selo nº 
1051AA441905, com supostos sinais de manipulação, pertencente ao 2º Tabelião de Notas e dados do Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30ºSubdistrito – Ibirapuera, ambas da Comarca da Capital. 
  
COMUNICADO CG Nº 797/2018 
PROCESSO Nº 2017/235395 – RIBEIRÃO PRETO – JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL 
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A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º 
Subdistrito da Sede da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraude em reconhecimento de firma de Paulo Henrique 
de Araujo Silva, inscrito no CPF nº 009.811.791-26, em Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, do 
automóvel modelo VW/NOVO GOL 1.0 CITY, 2012/2013, placa EZS6454/SP, RENAVAM 00536889449, na qual figura como 
comprador Guiomar dos Reis Velemtim, portador do RG nº 26.666.164-6 e inscrito no CPF nº 014.895.326-33, mediante suposta 
reutilização de selo nº 0859AB0672001, pertencente ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito da Sede 
e dados do 4º Tabelião de Notas, ambos da referida Comarca. 
  
COMUNICADO CG Nº 798/2018 
PROCESSO Nº 2018/56280 – SERRANA – JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e 
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da referida Comarca acerca da ocorrência de extravio da folha nº 
11.564 de papel de segurança para emissão de certidão de matrícula. 
  
COMUNICADO CG Nº 799/2018 
PROCESSO Nº 2018/25213 – SÃO PAULO – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do 8º Tabelião de Notas da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de 
fraude em Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada no Livro 3769, páginas 169/172, na qual figura como outorgante 
vendedora Rodrigues Lourenço & Pereira LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 64.519.192/0001-20, representado por Diego Martins 
Rodrigues, portador do RG nº 41.285.993-2 SSP/SP e inscrito no CPF nº 394.141.648-04, e como outorgado comprador Alex de 
Paula, portador do RG nº 29.100.081-2 SSP/SP e inscrito no CPF nº 285.799.428-10, que tem por objeto o imóvel matriculado 
sob nº 68.337, junto ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Itapecerica da Serra, tendo em vista suposta ocorrência de fraude nos documentos apresentados para representação da 
outorgada vendedora. 
  
COMUNICADO CG Nº 800/2018 
PROCESSO Nº 2018/56420 – CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Órgão 
supramencionado acerca da comunicação do Juízo Diretor do Foro da Comarca de Deodápolis/MS, quanto ao cancelamento do 
Cartão de Reconhecimento de Firma nº 0026129, em nome de Marcelo Paiva, arquivado junto ao Serviço Notarial e de Registro 
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela de Deodápolis/MS, em razão de suspeita de apresentação de 
documentação falsa na abertura do aludido cartão. 
  
COMUNICADO CG Nº 801/2018 
PROCESSO Nº 2018/56366 – CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Órgão 
supramencionado, noticiando a inutilização dos papéis de segurança para ato de aposição de apostilamento nºs A1369436 a 
A1369446. 
  
COMUNICADO CG Nº802/2018 
PROCESSO Nº 2018/56252 – PIRACICABA – JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Órgão 
supramencionado acerca da comunicação do 4º Tabelião de Notas da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraude 
em reconhecimento de firma de Augusto Marques, suposto representante da cedente Moto Honda da Amazônia LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 04.337.168/0001-48, em documento timbrado nº 10198548, espécie 06, da referida empresa, no qual figura como 
sacado Adriano Ricardo Molinare, inscrito no CPF nº 674.119.679-04, tendo em vista suposta reutilização de selo nº 
0756AA0138084, bem como emprego de etiqueta, carimbo e sinal público fora dos padrões adotados pela unidade. 
  
COMUNICADO CG Nº 803/2018 
PROCESSO Nº 2018/54230 – SÃO PAULO – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do 28º Tabelião de Notas da referida Comarca acerca da suposta existência de 
falsa procuração, datada de 12/12/2014, lavrada no livro 1479, página 310, na qual figura como outorgante Donaldo Alves de 
Freitas, portador do RG nº 24.578.345-3 SSP/SP e inscrito no CPF nº 430.601.048-49, suposto titular da Conceitto Invest 
Intermediação e Negócios LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.380.319/0001-79, e como outorgado Francisco Gerlanio Gonçalves da 
Silva, portador do RG nº 34.836.482-9 SSP/SP e inscrito no CPF nº 652.227.683-68, uma vez que o suposto outorgante não 
possui cartão de assinatura arquivada na serventia e no livro e página supramencionada consta ato diverso, bem como o 
documento objeto de fraude está fora dos padrões adotados pela unidade. 
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COMUNICADO CG Nº 810/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 35º 
SUBDISTRITO BARRA FUNDA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2296159, A2296177, A2296178, A2296179, 
A2295521, A2295522, A2295538, A2295539, A2295562, A2295593 e A2295648. 
  
COMUNICADO CG Nº 811/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – ATIBAIA - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1910986. 
  
COMUNICADO CG Nº 812/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – BARUERI - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2104273. 
  
COMUNICADO CG Nº 813/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º 
SUBDISTRITO DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1361641. 
  
COMUNICADO CG Nº 814/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – JUNDIAÍ - 3º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2054221 e A2054225. 
  
COMUNICADO CG Nº 815/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE 
NOTAS DO 4º SUBDISTRITO - NOSSA SENHORA DO Ó 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2843032. 
  
COMUNICADO CG Nº 816/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – OSASCO - 4º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1271194,A1271239, A1271240, A1270530, 
A1270557, A1270558 e A1270627. 
  
COMUNICADO CG Nº 817/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SANTOS - 4º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1305711. 
  
COMUNICADO CG Nº 818/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – POÁ - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1159682. 
  
COMUNICADO CG Nº 819/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 5º SUBDISTRITO 
- SANTA EFIGÊNIA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2479909, A2479937, A2479947, A2479962, 
A2479975, A2479984, A2480010, A2480018, A2480086, A2480087, A2480142 e A2480159. 
  
COMUNICADO CG Nº 820/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 9º SUBDISTRITO 
- VILA MARIANA 
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A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2645422, A2645224, A2645385 e A2645286. 
  
COMUNICADO CG Nº 821/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 9º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1700882, A1700878 e A1700873. 
  
COMUNICADO CG Nº 822/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 16º 
SUBDISTRITO – MOOCA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1997174, A1996951, A1996996, A1997265, 
A1997283, A1997312, A1997301, A1997338 e A1997340. 
  
COMUNICADO CG Nº 823/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 10º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2893289, A2893295, A2893293, A2893290, 
A2893299, A2827527, A2827519, A2827524 e A2827699. 
  
COMUNICADO CG Nº 824/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 11º 
SUBDISTRITO - SANTA CECÍLIA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2636354, A2636478, A2636550, A2636597 e 
A2636603. 
  
COMUNICADO CG Nº 825/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 11º 
SUBDISTRITO - SANTA CECÍLIA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2165547, A2165574, A2165391, A2165445, 
A2165449, A2165459, A2165507 e A2165512. 
  
COMUNICADO CG Nº 826/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 11º 
SUBDISTRITO - SANTA CECÍLIA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2636354, A2636478, A2636550, A2636597 e 
A2636603. 
  
COMUNICADO CG Nº 827/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 16º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2461270, A2461290, A2461314, A2461415, 
A2461463, A2461485, A2461489, A2461558, A2461636, A2461674, A2461678, A2461704, A2461705, A2461709, A2461735, 
A2461743, A2461744, A2461746, A2461827, A2461844, A2461858, A2461859, A2461862, A2461863, A2461883, A2461886, 
A2461888, A2461890, A2461891 e A2461892. 
  
COMUNICADO CG Nº 828/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 17º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2030889, A2030898, A2030900, A2030912, 
A2030932, A2030933, A2030940, A2030947, A2030958, A2030966, A2031295, A2031296, A2031324, A2031328, A2031367, 
A2031375, A2031376, A2031384, A2031410, A2031421, A2031426, A2031432, A2031433, A2031437, A2031461, A2031491, 
A2031494 e A2031529. 
  
COMUNICADO CG Nº 829/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE 
NOTAS DO 22º SUBDISTRITO - TUCURUVI 
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A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de egurança para apostilamento: A1761425, A1761695, A1761702, A1761726 e 
A1761753. 
  
COMUNICADO CG Nº 830/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 22º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2119484. 
  
COMUNICADO CG Nº 831/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 23º 
SUBDISTRITO - CASA VERDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2741034. 
  
COMUNICADO CG Nº 832/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE 
NOTAS DO 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A0412317, A0412327, A0412346, A0412333, 
A0412390, A0412430, A0412447, A0412448, A0412519, A0412592, A0412687, A0412679, A0412719, A0412721, A0412722 e 
A0412773. 
  
COMUNICADO CG Nº 833/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE 
NOTAS DO 30º SUBDISTRITO - IBIRAPUERA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2492694, A2492743, A2492788 e A2492796. 
  

COMUNICADO CG Nº 834/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE 
NOTAS DO 31º SUBDISTRITO - PIRITUBA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1036970, A1036989, A1036991, A1036996 e 
A2431045. 
  

COMUNICADO CG Nº 835/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º 
SUBDISTRITO - CERQUEIRA CÉSAR 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1671442, A1671453, A1671454, A2743259, 
A2743260, A2743295, A2743307, A2743313, A2743353, A2743380, A2743388, A2743407, A2743427, A2743455, A2743483, 
A2743608, A2743609, A2743626 e A3743808. 
  

COMUNICADO CG Nº 836/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 35º 
SUBDISTRITO BARRA FUNDA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2296159, A2296177, A2296178, A2296179, 
A2295521, A2295522, A2295538, A2295539, A2295562, A2295593 e A2295648. 
  

COMUNICADO CG Nº 837/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 37º 
SUBDISTRITO – ACLIMAÇÃO 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2312836, A2312850, A2312854, A2312855, 
A2312875, A2312881, A2312883, A2312884, A2312885, A2312886, A2312889, A2312901, A2312917, A2312918, A2312919, 
A2312929, A2312933, A2312963, A2312964, A2312965, A2312966, 
A2312967, A2312982, A2312993 e A2312995. 
  

COMUNICADO CG Nº 838/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 39º 
SUBDISTRITO - VILA MADALENA 
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A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2642983, A2642756, A2642797, A2642907, 
A2642917, A2642918, A2642922, A2642968, A2642976, A2642994, A2643022, A2643026, A2643027 e A2643041. 
  
COMUNICADO CG Nº 839/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – CARAGUATATUBA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1193320. 
  
COMUNICADO CG Nº 840/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – DESCALVADO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1417053, A1417046, A1417004 e A1417001. 
  
COMUNICADO CG Nº 841/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – LENÇÓIS PAULISTA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1312058. 
  
COMUNICADO CG Nº 842/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SANTA CATARINA – TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE 
SÃO JOSÉ 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1216252. 
  
COMUNICADO CG Nº 848/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SANTOS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DA 
SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2499199, A2499343, A2499348, A2499349, 
A2499369, A2499427, A2499460 e A2499464. 
  
COMUNICADO CG Nº 849/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – GUARULHOS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1310756, A1310760, A1310763, A1310776, 
A1310801 e A1310812. 
  
COMUNICADO CG Nº 850/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – INDAIATUBA - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2490714. 
  
COMUNICADO CG Nº 851/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – TATUÍ - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1342982. 
  
COMUNICADO CG Nº 852/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SOROCABA - 2º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1829155. 
  
COMUNICADO CG Nº 853/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – CAMPINAS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO 
DA SEDE 
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A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1967258, A1967259, A1967293, A1967328, 
A1967346, A1967443, A1967457 e A1967458. 
  
COMUNICADO CG Nº 854/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – JUNDIAÍ - 3º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2054235. 
  
COMUNICADO CG Nº 855/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SANTOS - 3º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1288376. 
  
COMUNICADO CG Nº 856/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 5º SUBDISTRITO 
- SANTA EFIGÊNIA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2479909, A2479937, A2479947, A2479962, 
A2479975, A2479984, A2480010, A2480018, A2480086, A2480087, A2480142 e A2480159. 
  
COMUNICADO CG Nº 857/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 9º SUBDISTRITO 
- VILA MARIANA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2645445, A2645314, A2645315 e A2645462. 
  
COMUNICADO CG Nº 858/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 11º 
SUBDISTRITO - SANTA CECÍLIA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2165698. 
  
COMUNICADO CG Nº 859/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 11º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2719232. 
  
COMUNICADO CG Nº 860/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 13º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2592710, A2592779, A2592940, A2593156 e 
A2593167. 
  
COMUNICADO CG Nº 861/2018 
PROCESSO Nº 2018/67853 – CUBATÃO – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado acerca da decisão proferida na qual determina a suspensão dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 
nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, por infração ao Item V do artigo 73 – Seção 
V, pela empresa C. R. de Barros Henrique Brinquedo-ME, inscrito no CNPJ nº 22.678.910/0001-60, JUCESP nº 3513013354-9. 
  
COMUNICADO CG Nº 865/2018 
PROCESSO Nº 2017/250605 – SÃO PAULO – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 10º Subdistrito - Belenzinho – 
da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraude em reconhecimento de firma de Thiago Antonio Ueda da Silva, 
inscrito no CPF nº 327.717.788-23, em Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, do motociclo modelo 
HONDA/CB 300R, 2013/2014, placa FQK6640, RENAVAM 01004390278, na qual figura como comprador Marcos Alves do 
Nascimento, portador do RG nº 30.360.051-2 e inscrito no CPF nº 280.557.608-02, tendo em vista que o ato foi praticado em 
data posterior ao falecimento do proprietário. 
  



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4358 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018 41 

 

 
 

COMUNICADO CG Nº 866/2018 
PROCESSO Nº 2018/54863 – SÃO PAULO – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 31º 
Subdistrito - Pirituba – da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraude em reconhecimento de firma de Marcelo 
Habib oubihe, portador do RG nº 09.557.460-8 SSP/SP e inscrito no CPF nº 111.388.928-40, na qualidade de representante da 
empresa SPE Monte Azul Construções LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.635.615/0002-48 e da empresa Degus Engenharia LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 86.991.872/0001-10, em Instrumento Particular de Promesssa de Compra e Venda de Imóvel e Outras 
Avenças, no qual figura como comprador Sergio Roberto Marceli, portador do RG nº 15.834.175-2 SSP/SP e inscrito no CPF nº 
103.549.838-30, e que tem por objeto o imóvel matriculado sob nº 87.467, junto ao 11º Oficial de Registro de Imóveis da mesma 
Comarca, tendo em vista que o signatário não possuir ficha padrão de assinaturas na unidade, apresentam etiqueta, carimbo e 
assinatura dos escreventes fora dos padrões adotados. 
  
COMUNICADO CG Nº 867/2018 
PROCESSO Nº 2017/240498 – LIMEIRA – JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da 
Sede da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraude em reconhecimento de firma do comprador Lucas Silva Pinto, 
portador do RG nº 61.734.589-2 e inscrito no CPF nº 016.033.266-42, em Autorização de Transferência de Propriedade de 
Veículo – ATPV do automóvel, modelo VW/GOL 1.0 GIV, 2010/20111, placa ERW5840, RENAVAM 225925524, na qual figura 
como proprietário Marcelo Leite da Silva, inscrito no CPF nº 115.278.578-83, tendo em vista que terceiro, munido de documento 
falso, passou-se pelo comprador. 
  
COMUNICADO CG Nº 868/2018 
PROCESSO Nº 2018/66419 – SÃO PAULO – JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 25º Subdistrito - Pari – da 
referida Comarca acerca da ocorrência de fraudes na lavratura das procurações abaixo descritas, tendo em vista que terceiros, 
munidos de documentos falsos, passaram-se pelos outorgantes: - Livro 163, páginas 285/286, na qual figuram como outorgante 
Fernanda Dias de Oliveira, portadora do RG nº 8415781-1 SSP/SP e inscrita no CPF nº 070.931.008-05, como outorgado Neiff 
Sposito Ramos, portador do RG nº 33055429 SSP/SP e inscrito no CPF nº 326.646.758-26, e que tem por objeto o imóvel 
matriculado sob nº 122.278, junto ao 14º Oficial de Registro de Imóveis da mesma Comarca; - Livro 163, páginas 287/288, na 
qual figuram como outorgante Fernanda Dias de Oliveira, como outorgado Neiff Sposito Ramos e que tem por objeto o imóvel 
matriculado sob nº 122.284, junto ao 14º Oficial de Registro de Imóveis da mesma Comarca. 
  
COMUNICADO CG Nº 869/2018 
PROCESSO Nº 2018/64721 – SÃO PAULO – JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 4º 
Subdistrito - Nossa Senhora do Ó – da referida Comarca acerca da suposta ocorrência de fraude na procuração lavrada no livro 
598, página 278, na qual figura como outorgante Paulo Keizo Satake, portador do RG nº 26.456.529-0 SSP/SP e inscrito no CPF 
nº 022.883.598-46, como outorgado Helio Alvez Cordeiro, portador do RG nº 17.898.703-7 SSP e inscrito no CPF nº 
126.290.688-11, e que confere poderes para representá-lo junto ao Banco Santander, tendo em vista que, terceiro, munido de 
documento falso, passou-se pelo outorgante. 
  
COMUNICADO CG Nº 873/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 23º 
SUBDISTRITO - CASA VERDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2731036. 
  
COMUNICADO CG Nº 874/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 27º 
SUBDISTRITO - TATUAPÉ 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2615316, A2615711, A2615712, A2615728, 
A2660590, A2660875, A2615786, A2615820, A2660514, A2660515, A2660516, A2660517, A2615839, A2660536, A2615890, 
A2615956, A2615966, A2615967, A2615903, A2615916, A2615917, 
A2615951, A2660546, A2660585, A2660593, A2660747, A2660848, A2660849, A2660850, A2660851, A2660852, A2660853, 
A2660854, A2660855, A2660869, A2661016, A2661034, A2660933, A2660942, A2660961, A2615994, A2615995, A2661094, 
A2661113, A2661050, A2661093, A2661118, A2661119, A2661122. 
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COMUNICADO CG Nº 875/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – AMERICANA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES 
E TUTELAS DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1387903. 
  
COMUNICADO CG Nº 876/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – CAMPINAS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE 
NOTAS DO DISTRITO DE BARÃO GERALDO 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2778775, A2778786, A2778837 e A2778689. 
  
COMUNICADO CG Nº 877/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – CARAGUATATUBA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1193338. 
  
COMUNICADO CG Nº 878/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE 
NOTAS DO DISTRITO DE JARAGUÁ 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A0919350, A0919355, A0919358, A0919360, 
A0919368, A0919367, A0919376, A0919387, A0919388, A0919400, A0919401, A0919402 e A0919406. 
  
COMUNICADO CG Nº 879/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO VICENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2155559. 
  
COMUNICADO CG Nº 880/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – LOUVEIRA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES, 
TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1705001, A1705002, A1705060, A1705112, 
A1705120, A1705139, A1705142, A1705145, A1705150, A1705176, A1705179, A1705181 e A1705185. 
  
COMUNICADO CG Nº 881/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE 
NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A0720396, A0720385, A0720439 e A0720503. 
  
COMUNICADO CG Nº 882/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – FERRAZ DE VASCONCELOS - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 
INTERDIÇÕES, TUTELAS E TABELIÃO DE NOTAS 
DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2003028. 
  
COMUNICADO CG Nº 883/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – VALINHOS - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DE 
PESSOA JURÍDICA E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A1393951, A1393970, A1393971, A1393972 e 
A1394001. 
  
COMUNICADO CG Nº 884/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – IGUAPE - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
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A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2481504. 
  
COMUNICADO CG Nº 885/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – VOTORANTIM - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A1306262. 
  
COMUNICADO CG Nº 886/2018 
PROCESSO Nº 2018/9418 – BANANAL – JUIZ DE DIREITO DA VARA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 
supramencionado noticiando a comunicação do Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da referida Comarca acerca 
da suposta ocorrência de fraude em reconhecimento de firma do proprietário Ivan Roberto Barbosa Groetaers, inscrito no CPF nº 
323.795.367-91, pessoa que não possui ficha de assinatura na unidade, em Autorização para Transferência de Propriedade da 
Embarcação “ICONE”, inscrita na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro sob nº 383M2007000408, na qual figura como 
comprador Victor Groetares Mendes, portador da identidade nº 273442285 DIC/RJ e inscrito no CPF nº 101.431.537-90, 
mediante suposta reutilização de selo nº 0091AA005276, bem como emprego de assinatura e carimbo fora dos padrões 
adotados pela serventia. 
  
COMUNICADO CG Nº 887/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 14º 
SUBDISTRITO – LAPA 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A0483275, A2120891, A2120896, A2121024, 
A2121037, A2121087, A0482927 e A0483044. 
  
COMUNICADO CG Nº 888/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 14º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização dos seguintes papéis de segurança para apostilamento: A2212928, A2212927, A2589502, A2589526, 
A2589548, A2589552, A2589613, A2589637, A2589643, A2589648, A2589659, A2589672, A2589780, A2589788, A2589823, 
A2589937, A2589964 e A2589976. 
  
COMUNICADO CG Nº 889/2018 
PROCESSO Nº 2016/113874 – SÃO PAULO - 15º TABELIÃO DE NOTAS 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício da unidade supramencionada 
noticiando a inutilização do seguinte papel de segurança para apostilamento: A2511367. 
  
  

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3210/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18660 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Vinicius Teixeira de Siqueira, Chefe de Gabinete de Desembargador, Matrícula 352853, 
o valor de R$ 937,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o valor de 
R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por 
seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 08/10/2018 a 09/10/2018, com a finalidade de participar de 
Workshop no Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme SEI nº 18.0.000025037-2.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3211/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18655 no sistema 
eGESP,  



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4358 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018 44 

 

 
 

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Juarez dos Santos Brandão, Técnico Judiciário, Matrícula 352638, o valor de R$ 

1.119,96, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Goiatins-TO, no período de 
24/09/2018 a 29/09/2018, com a finalidade de fazer entrega de material de expediente conforme protocolo de viagem 017522.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3212/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18481 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado José Eustaquio de Melo Junior, Juz2 - Juiz de Direito de 2ª Entrância, Matrícula 
352446, o valor de R$ 2.822,80, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o 
valor de R$ 272,75, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 
3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 352,29, por seu deslocamento 
de Xambioa-TO para Palmas-TO, no período de 14/10/2018 a 20/10/2018, com a finalidade de referente as atividades da 
Coordenação do Curso de Teoria e Prática de Direito Privado.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3213/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18310 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jefferson David Asevedo Ramos, Juz2 - Juiz de Direito de 2ª Entrância, Matrícula 
352402, o valor de R$ 1.392,90, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado 
o valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 446,90, por seu 
deslocamento de Augustinopolis-TO para Palmas-TO, no período de 18/10/2018 a 20/10/2018, com a finalidade de participar das 
aulas do Mestrado Profissional em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos na Escola da Magistratura Tocantinense - 
ESMAT/UFT.  

Art. 2º Conceder à servidora Maira Regina de Carvalho Alexandre, Assessor Jurídico de 1a Instância, Matrícula 
353128, o valor de R$ 523,95, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o 
valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Palmas-TO, no período de 18/10/2018 a 20/10/2018, com a finalidade de participar das aulas do Mestrado Profissional em 
Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos na Escola da Magistratura Tocantinense - ESMAT/UFT.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3214/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18164 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, Juz2 - Juiza de Direito de 2ª Entrância, 
Matrícula 291442, o valor de R$ 1.882,97, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, 
descontado o valor de R$ 218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 201,99, por 
seu deslocamento de Natividade-TO para Palmas-TO, no período de 26/08/2018 a 30/08/2018, com a finalidade de participar do 
curso de Gestão Judiciária - Turma II.  

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

Diretor Geral 
 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3215/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18650 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Helvecio de Brito Maia Neto, Des - Desembargador, Matrícula 14671, o valor de 
R$ 2.907,06, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 1.125,43, descontado o valor de R$ 
109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Natal-RN, no período de 18/10/2018 a 20/10/2018, com a finalidade de participação no 79º 
ENCOGE - Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil.  

Art. 2º Conceder à Magistrada Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juz3 - Juiza de Direito de 3ª Entrância, 
Matrícula 211572, o valor de R$ 2.203,66, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, 
descontado o valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a 
Taxa de Embarque, por seu deslocamento de Palmas-TO para Natal-RN, no período de 18/10/2018 a 20/10/2018, com a 
finalidade de participação no 79º ENCOGE - Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça 
do Brasil.  

Art. 3º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 106174, o 
valor de R$ 2.203,66, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado o valor de 
R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por 
seu deslocamento de Palmas-TO para Natal-RN, no período de 18/10/2018 a 20/10/2018, com a finalidade de participação no 
79º ENCOGE - Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil.  

Art. 4º Conceder à servidora Glacielle Borges Torquato, Analista Judiciário, Matrícula 261650, o valor de R$ 
2.344,33, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 900,34, descontado o valor de R$ 109,10, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Natal-RN, no período de 18/10/2018 a 20/10/2018, com a finalidade de participação no 79º 
ENCOGE - Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3216/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18520 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, Juz3 - Juiza de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 
152656, o valor de R$ 3.837,25, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, 
descontado o valor de R$ 163,65, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a 
Taxa de Embarque, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Brasília-DF, no período de 10/10/2018 a 14/10/2018, com a 
finalidade de participar do IX Congresso Brasileiro de Eneagrama, conforme Sei nº 18.0.000022155-0.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3217/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18314 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Weverton Jose Franca de Moraes, Técnico Judiciário, Matrícula 152558, o valor de R$ 
866,74, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, 
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conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
01/10/2018 a 05/10/2018, com a finalidade de conduzir beneficiário(s) constante(s) do protocolo de diárias nº 2018/17504.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3218/2018, de 26 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18331 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Revogar a Portaria 3208/2018, publicada no DJ 4357 de 26/09/2018, conforme solicitação contida no Protocolo nº 
2018/18331 no sistema eGESP.  
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2058/2018 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 153/2018, referente ao Processo Administrativo 18.0.000007651-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Koche & Dalla Costa - Ltda, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica do ramo de 
hotelaria para fornecimento de serviços de hospedagem e alimentação, no Município de Palmas, destinados a atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Ana Beatriz de Oliveira Pretto, matrícula nº 352518, como gestora do contrato nº. 153/2018, e 
a servidora Andréia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a 
sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Francisco Alves Cardoso Filho 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3219/2018, de 27 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/18708 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Alves Cardoso Filho, Diretor-geral, Matrícula 353448, o valor de R$ 312,94, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 109,10, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 27/09/2018 
a 28/09/2018, com a finalidade de visitar as obras do novo prédio do Fórum da comarca.  

Art. 2º Conceder ao servidor Wesley Cantuaria Teixeira, Assistente de Gabinete da Diretoria-geral, Matrícula 
352170, o valor de R$ 270,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o 
valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 27/09/2018 a 28/09/2018, com a finalidade de visitar as obras do novo prédio do Fórum da comarca.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

EXCLUSIVA A ME/EPP NO ITEM 01, 02, 03 e 04 
COTA RESERVADA A ME/EPP NOS ITENS 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, e 36 

AMPLA CONCORRÊNCIA NOS ITENS  05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 e 35 
Processo nº 18.0.000002638-3 – UASG 925814  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 042/2018-SRP – Republicação 
Tipo: Menor Preço Por Item 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços para aquisição futura de mobiliário (sofás, poltronas, cadeiras e longarinas) tendo em vista a 
necessidade de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme demanda e disponibilidade 
orçamentária, pelo período de 12 (doze) meses. 
Data da sessão: Dia 17 de outubro de 2018, às 08:30 horas (horário de Brasília) 
Disponibilidade do Edital: Dia 27 de setembro 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, 26 de setembro de 2018. 

Ênio Carvalho de Souza 
Pregoeiro 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETORA: MARISTELA ALVES REZENDE 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital que, no uso de suas atribuições legais, por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Almas, doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, no 
Evento 2219900, e, considerando a decisão exarada pelo desembargador-presidente Eurípedes Lamounier, no Evento 2220116, 
ambos do SEI nº 17.0.000033866-4, que acolheu a sugestão do referido magistrado, para dar publicidade acerca da existência 
de contas judiciais, relacionadas neste ato, as quais se encontram vinculadas a Vara Única da Comarca de Almas, cujos 
processos a que pertencem não foram localizados, para que as partes interessadas, no prazo de vinte dias, mediante 
comprovação da titularidade, solicitem o levantamento do valor, caso confirme a legitimidade ao mister. 
Transcorrido o prazo sem a manifestação, os valores serão transferidos ao Funjuris, por meio de Alvará, resguardando direito de 
futura reivindicação, hipótese em que será analisada sua restituição pelo respectivo Juízo.  A solicitação deverá ser efetivada por 
meio de requerimento na Vara de origem do depósito. 

AGEN OPE CONTA D NÚMERO PROCESSO 
NOME DO 

RECLAMANTE 
DOCTO RCMTE 

NOME DO 
RECLAMADO 

DOCTO RCMDO 
SALDO 
TOTAL 

3089 040 01501100 6 00000002008000371951 
MARLENE 
CARDOSO 
PEDROSA 

00001252005105 INSS 29979036000140 
R$ 

26,98 

2525 040 01502793 6 00000000000000116886 
MARIA DAS 

GRACAS AIRES 
CARVALHO 

00000000000000 
FRANCISCO 
MARCOLINO 
RODRIGUES 

00003796418104 
R$ 

187,75 

3089 040 01500819 6 00000020100007519260 
ELIAS MARTINS 

DA SILVA 
00079133860106 

BANCO 
BRADESCO 

S.A. 
60746948000112 

R$ 
560,94 

3089 040 01500442 5 00000020120002159740 

JOSE 
FRANCISCO 
CARDOSO E 

OUTROS 

00000000000000 
MARITIMA 

SEGUROS SA 
00000000000000 

R$ 
772,93 

3089 040 01500813 7 00000002008000371943 
ROSE LAIANY 

VALADARES DE 
SOUSA 

00001912734141 INSS 00000000000000 
R$ 

2.437,83 

3089 040 01501130 8 00000001138551000189 
MUNICIPIO DE 

ALMAS TO 
01138551000189 

MUNICIPIO DE 
ALMAS TO 

01138551000189 R$ 0,01 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital que, no uso de suas atribuições legais, por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tocantinópolis, doutor 
Arióstenis Guimarães Vieira, no Evento 2203608, e, considerando a decisão exarada pelo desembargador-presidente Eurípedes 
Lamounier, no Evento 2218434, ambos do SEI nº 17.0.000033877-0, que acolheu a sugestão do referido magistrado, para dar 
publicidade acerca da existência de contas judiciais, relacionadas neste ato, as quais se encontram vinculadas ao Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca de Tocantinópolis, cujos processos a que pertencem não foram localizados, para que as 
partes interessadas, no prazo de vinte dias, mediante comprovação da titularidade, solicitem o levantamento do valor, caso 
confirme a legitimidade ao mister. 
Transcorrido o prazo sem a manifestação, os valores serão transferidos ao Funjuris, por meio de Alvará, resguardando direito de 
futura reivindicação, hipótese em que será analisada sua restituição pelo respectivo Juízo.  A solicitação deverá ser efetivada por 
meio de requerimento na Vara de origem do depósito. 

AGEN OPE CONTA DG 
NÚMERO DO 
PROCESSO 

NOME DO 
RECLAMANTE DOCTO RCMTE 

NOME DO 
RECLAMADO DOCTO RCMDO 

SALDO 
TOTAL 

3385 040 01500128 0 00000002008000301880 

NEUSALDINA 
PEREIRA DA 
CRUZ DOS 

SANTOS 00085253367187 

BRASIL 
TELECOM 

S/A 76535764032509 
R$ 

52,77 

3385 040 01500103 4 00000000000006292003 

FRANCISCO 
FERNANDO 
ALVES DA 

COSTA 00038888165304 K C SANTOS 00000000000000 
R$ 

647,54 

 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital que, no uso de suas atribuições legais, por ordem 
da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso, doutora Luciana Costa 
Aglantzakis, Evento 2209656, e, considerando a decisão exarada pelo desembargador-presidente Eurípedes Lamounier, no 
Evento 2220032, ambos do SEI nº 17.0.000033884-2, que acolheu a sugestão do referido magistrado, para dar publicidade 
acerca da existência de contas judiciais, relacionadas neste ato, as quais se encontram vinculadas a 1ª Vara Cível da Comarca 
de Pedro Afonso, cujos processos a que pertencem não foram localizados, para que as partes interessadas, no prazo de vinte 
dias, mediante comprovação da titularidade, solicitem o levantamento do valor, caso confirme a legitimidade ao mister. 
Transcorrido o prazo sem a manifestação, os valores serão transferidos ao Funjuris, por meio de Alvará, resguardando direito de 
futura reivindicação, hipótese em que será analisada sua restituição pelo respectivo Juízo.  A solicitação deverá ser efetivada por 
meio de requerimento na Vara de origem do depósito. 

AG OPE CONTA D 
NÚMERO DO 
PROCESSO 

NOME DO 
RECLAMANTE 

DOCUMENTO 
DO 

RECLAMANTE 
NOME DO 

RECLAMADO 

DOCUMENTO 
DO 

RECLAMADO 
SALDO 
TOTAL 

1737 040 01502180 6 00000020070003719880 BASF S/A 48539407000118 MOACIR MATOLE 00010728236915 
R$ 

449,20 

1737 040 01502018 4 00000002008110483310 

MINISTERIO 
PUBLICO DO 

TOC 00000000000000 

VANDEVON 
CARNEIRO 
PINHEIRO 00057550379149 

R$ 
221,26 

1737 040 01502147 4 05001184592012820000 

TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO 

ESTADO 25053190000136 

SANTA MARIA 
DO TOCANTINS 

PREFE 37421039000192 
R$ 

7.469,17 

1737 040 01502162 8 50011845920128200000 

TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO 

ESTADO 25053190000136 

SANTA MARIA 
DO TOCANTINS 

PREFE 37421039000192 
R$ 

41.780,98 

1737 040 01502175 0 00000000000000267004 
JOSE 

RODRIGUES 
DA SILVA 

00004226860349 
CONSORCIO 

NAC 
PANAMERICANO 

50533876000171 
R$ 

23.368,13 

 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital que, no uso de suas atribuições legais, por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pedro Afonso, doutor Milton Lamenha de 
Siqueira, Evento 2217519, e, considerando a decisão exarada pelo desembargador-presidente Eurípedes Lamounier, no Evento 
2217857, ambos do SEI nº 17.0.000033885-0, que acolheu a sugestão do referido magistrado, para dar publicidade acerca da 
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existência de contas judiciais, relacionadas neste ato, as quais se encontram vinculadas a 1ª Vara Criminal da Comarca de Pedro 
Afonso, cujos processos a que pertencem não foram localizados, para que as partes interessadas, no prazo de vinte dias, 
mediante comprovação da titularidade, solicitem o levantamento do valor, caso confirme a legitimidade ao mister. 
Transcorrido o prazo sem a manifestação, os valores serão transferidos ao Funjuris, por meio de Alvará, resguardando direito de 
futura reivindicação, hipótese em que será analisada sua restituição pelo respectivo Juízo.  A solicitação deverá ser efetivada por 
meio de requerimento na Vara de origem do depósito. 

AG OPE CONTA D 
NÚMERO  DO  

PROCESSO 
NOME DO 

RECLAMANTE 

DOCUMENTO 
DO 

RECLAMANTE 
NOME DO 

RECLAMADO 

DOCUMENTO 
DO 

RECLAMADO 
SALDO 
TOTAL 

1737 040 01500438 3 00000000000000050203 

MARIELLA 
CALIXTA 
BORGES 
SOARES 

00057449490110 
RAIMUNDA 

NONATO DE 
SOUSA NEPUM 

00091153719134 
R$ 

94,89 

1737 040 01502174 1 00000000020128272733 
MARIA DO 

LIVRAMENTO 
GUIMARAES 

00002902875100 
FRANCISCO 

ALVES FERREIRA 
00085588628187 

R$ 
213,90 

1737 040 01502076 1 00000002009000289080 
MINISTERIO 

PUBLICO 
00000000000000 

LUZAILDO 
PEREIRA 
CAMPOS 

00000000000000 
R$ 

487,48 

1737 040 01502077 0 00000002009000439449 
MINISTERIO 

PUBLICO 
00000000000000 

CARLOS 
ALBERTO DE 

SOUSA L 
00000000000000 

R$ 
154,55 

 

 

 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos 

 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 239/2018 
PROCESSO 18.0.000025161-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Vanessa Flores Lima Braune 
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: 26 de setembro de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 235/2018 
PROCESSO 18.0.000025167-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria Raimunda Bernaldo Araújo 
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 
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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: 26 de setembro de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 236/2018 
PROCESSO 18.0.000025191-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Márcia Vânia Pereira de Oliveira 
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: 26 de setembro de 2018. 
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PODER JUDICIÁRIO 
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 
Des. JOSÉ MOURA FILHO (Presidente) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Membro) 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Membro) 
 

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 (Presidente) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Membro) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Membro) 
 

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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