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SEÇÃO JUDICIAL 
2ª CÂMARA CRIMINAL 

SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 
Pautas 

PAUTA VIRTUAL  27/2020 
Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 27ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara Criminal  
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de março de 
2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 03/11/2020 e, com término no dia 10/11/2020, a partir 
das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os 
senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II-solicitação de julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 13: 
I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II - A sustentação 
oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica disponibilizada 
pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação 
oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e 
periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO CISCO WEBEX), bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o 
advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem 
justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o 
representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da 
Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma CISCO WEBEX no próprio processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 10/11/2020.  
1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011370-02.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 1) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                     : JOSE GOMES RODRIGUES 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
INTERESSADO             :JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA 
INTERESSADO             : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                  :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0011833-41.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 2) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                     : ANTONIO JOSE DE SOUSA 
ADVOGADO                  : RICARDO MOURÃO VIANA (OAB TO006932) 
IMPETRADO                  :JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS 
INTERESSADO             :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
COLEGIADO                  : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
3 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012207-57.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 3) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                     : RODNEI CESAR CECCHIN 
ADVOGADO                  : PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB TO00284A) 
IMPETRADO                  :JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PIUM 
INTERESSADO             : MINISTÉRIO PÚBLICO 
IMPETRADO                  : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIUM 
COLEGIADO                  :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012448-31.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 4) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE                     :JOSÉ LEANDRO ROSA 
ADVOGADO                  : ÉDILA SOUSA MILHOMEM MARTINS (OAB TO004485) 
IMPETRADO                  :JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARASISO /TO 
INTERESSADO             :MINISTÉRIO PÚBLICO         
COLEGIADO                  : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0001191-36.2017.8.27.2725/TO (PAUTA - REVISOR: 5) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
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REVISORA                    : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                    : MOISES MORAIS DA SILVA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               :  FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS 
COLEGIADO                  : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0006249-65.2018.8.27.2731/TO (PAUTA - REVISOR: 6) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                    : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                    : GEOVANE FERREIRA DE MELO (RÉU) 
ADVOGADO                  : MARCUS FREDERICO ALVES GOMES MIRANDA (OAB TO005228) 
APELANTE                    : LEIA RIBEIRO ALVES (RÉU) 
ADVOGADO                  : MICHELE SUMARA ALVARENGA LEITE (OAB TO006854) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO 
COLEGIADO                  : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0006039-70.2020.8.27.2722/TO (PAUTA - REVISOR: 7) 
RELATOR                      : JUIZ JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
REVISORA                    : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                    : IGOR CAETANO DE SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO                  : JEANE JAQUES LOPES DE CARVALHO TOLEDO (OAB TO001882) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI 
COLEGIADO                  : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0012214-49.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 8) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
AGRAVANTE                : ALEX SANTOS COELHO 
DEF.PÚBLICO               :  FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
AGRAVADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                        : JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE GURUPI 
COLEGIADO                  : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
9 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0012775-73.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 9) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
AGRAVANTE                : IGOR RIBEIRO DE MIRANDA 
ADVOGADO                  : HELUAN ODENIR PEDRA SILVA (OAB TO008045) 
ADVOGADO                  : WALTER BARROSO VITORINO JUNIOR (OAB TO003655) 
AGRAVADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA 
ORIGEM                        : JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE GURUPI 
COLEGIADO                  : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
10 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012735-91.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 10) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PACIENTE                     : LUCAS ALVES RIBEIRO 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
IMPETRADO                  :JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO             : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                  : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0004565-71.2019.8.27.2731/TO (PAUTA: 11) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
APELANTE                    : BRUNO DA SILVA NINA (RÉU) 
ADVOGADO                  : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
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APELANTE                    : JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO                  : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELANTE                    : JOSE EDSON QUEIROZ DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO                  : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS 
COLEGIADO                  : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
12 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO  Nº 0012783-50.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 12) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
RECORRENTE              : LEANDRO RODRIGUES LUZ 
DEF.PÚBLICO               :  FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
RECORRIDO                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR:             DIEGO NARDO 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL 
COLEGIADO                  : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0035907-48.2019.8.27.0000/TO (PAUTA - REVISOR: 13) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
REVISORA                    : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                    : ALESSANDRO SILVA COSTA 
ADVOGADO                  : LUCION FLORES DE OLIVEIRA (OAB TO004796) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
IMPETRADO                  : JUIZ DE DIREITO   PEIXE 
COLEGIADO                  : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
14 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0010638-21.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 14) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
AGRAVANTE                : LUIZ AMERICO SOUZA BARROS. 
DEF.PÚBLICO               : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
AGRAVADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
ORIGEM                        :COMARCA DE GURUPI 
COLEGIADO                  : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
15 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0012108-87.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 15) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
AGRAVANTE                : LUIZ DE SOUSA MENDES 
DEF.PÚBLICO               :  FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
AGRAVADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                        : JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE GURUPI 
COLEGIADO                  : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
16 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO  Nº 0013096-11.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 16) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
RECORRENTE              : CUSTODIO BATISTA RODRIGUES 
DEF.PÚBLICO               :  FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS (DPE) 
RECORRIDO                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
ORIGEM                                  : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE GURUPI 
COLEGIADO                  : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0002164-65.2019.8.27.2710/TO (PAUTA: 17) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
APELANTE                    : CÍCERO CRUZ MOUTINHO (RÉU) 
ADVOGADO                  : DARLAN GOMES DE AGUIAR (OAB TO001625) 
ADVOGADO                  : ELISEU RIBEIRO DE SOUSA (OAB TO002546) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI 
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ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS 
COLEGIADO                  : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012398-05.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 18) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                     : NAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO                  : MARCELO ALVES AQUINO (OAB MA014567) 
IMPETRADO                  :JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS 
INTERESSADO             : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                  :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
19 HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012939-38.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 19) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
PACIENTE                     : PATRICIA PESSOA LIMEIRA 
ADVOGADO                  : GEISA CLÁUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES (OAB TO006758) 
PACIENTE                     : YAGO DA CONCEICAO MARINHO 
ADVOGADO                  : GEISA CLÁUDIA ALVES DE ALMEIDA FERNANDES (OAB TO006758) 
IMPETRADO                  :JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA 
INTERESSADO             : MINISTÉRIO PÚBLICO 
COLEGIADO                  :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
20 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0002721-79.2020.8.27.2722/TO (PAUTA - REVISOR: 20) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                    : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                    : ROGERIO MOREIRA DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO                  : IGOR BRASIL DE OLIVEIRA (OAB TO007260) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : RICARDO VICENTE DA SILVA 
ORIGEM                                  : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE GURUPI 
COLEGIADO                  : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0007801-71.2018.8.27.2729/TO (PAUTA - REVISOR: 21) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                    : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                    : ANTONIA ALVES DE SOUSA (RÉU) 
ADVOGADO                  : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                        : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
COLEGIADO                  : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0003334-97.2018.8.27.2713/TO (PAUTA - REVISOR: 22) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
REVISORA                    : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                    : JOÃO PAULO GOMES EVANGELISTA (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
ORIGEM                        : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL  DE  COLINAS DO TOCANTINS 
COLEGIADO                  : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
23 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0005416-40.2019.8.27.2722/TO (PAUTA: 23)-SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DESEMBARGADOR PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : D. P. A. 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO 
ORIGEM                        :COMARCA DE GURUPI 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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24 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0010758-64.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 24) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
AGRAVANTE                : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : RICARDO VICENTE DA SILVA 
AGRAVADO                  : ADRIANO MENDES REIS 
ADVOGADO                  : JOMAR PINHO DE RIBAMAR (OAB TO004432) 
ORIGEM                        : COMARCA DE GURUPI 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
25 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0012823-82.2018.8.27.2706/TO (PAUTA: 25) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
APELANTE                    : CLAUDENILSON ALVES PEREIRA (RÉU) 
ADVOGADO                  : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
26 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO  Nº 0009257-75.2020.8.27.2700/TO (PAUTA: 26) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
RECORRENTE              : UADSON PEREIRA SOARES 
ADVOGADO                  : KARLA BEATRIZ HORTOLANI RODRIGUES HASHIMOTO (OAB TO06052A) 
RECORRENTE              : LEANDRO WALLISON PEREIRA SANTANA 
DEF.PÚBLICO               : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
RECORRIDO                 : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR             : CYNTHIA ASSIS DE PAULA 
ORIGEM                        :COMARCA DE ARAGUAÍNA 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
27 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0024854-70.2015.8.27.2729/TO (PAUTA - REVISOR: 27) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DESEMBARGADOR PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : VALDINEI ANTONIO DE JESUS (RÉU) 
DEF.PÚBLICO               : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : JOÃO RODRIGUES FILHO 
ORIGEM                        :COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
28 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0003852-19.2020.8.27.2713/TO (PAUTA - REVISOR: 28) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DESEMBARGADOR PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : LEONAN DE ALMEIDA LINHARES (AUTOR) 
ADVOGADO                  : PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO (OAB TO02132B) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (RÉU) 
PROCURADOR             : DIEGO NARDO 
ORIGEM                        : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL   COLINAS DO TOCANTINS 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
29 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0004159-03.2017.8.27.2737/TO (PAUTA - REVISOR: 29) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DESEMBARGADOR PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : JUNIOR TAVARES DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO                  : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELANTE                    : WASHINGTON MARTINS DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO                  : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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30 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0012411-48.2019.8.27.2729/TO (PAUTA - REVISOR: 30)SEGREDO DE JUSITIÇA 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DESEMBARGADOR PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : J. M DE .A . 
ADVOGADO                  : JOSÉ HUGO ALVES DE SOUSA (OAB TO004817) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
ORIGEM                        : COMARCA DE PALMAS 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0000349-06.2019.8.27.2719/TO (PAUTA - REVISOR: 31) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DESEMBARGADOR PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : FERNANDO PEREIRA DE AGUIAR (RÉU) 
ADVOGADO                  : VALDEON BATISTA PITALUGA (DPE) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE FORMOSO 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
 
32 APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0010700-68.2015.8.27.2722/TO (PAUTA - REVISOR: 32) 
RELATORA                   : DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
REVISOR                       : DESEMBARGADOR PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
APELANTE                    : MARIA ONEIDE BEZERRA LIMA (RÉU) 
ADVOGADO                  : SHENNON VERAS ANTUNES COSTA (OAB TO006142) 
ADVOGADO                  : JULIANO MARINHO SCOTTA (OAB TO002441) 
APELADO                     : MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR             : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA 
ORIGEM                        : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI 
COLEGIADO                  :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
   
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00171771920198272706 , requerida por IRANILDE 
CARVALHO RODRIGUES, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua São Pedro, nº 1992, Setor Cruzeiro, em 
Araguaína/TO, move em face de ADEMAR CARVALHO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua São 
Pedro, nº 1992, Setor Cruzeiro, em Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 53 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva 
segue transcrita: “...POSTO ISTO, observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do 
NCPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida ADEMAR CARVALHO RODRIGUES, na pessoa de IRANILDE 
CARVALHO RODRIGUES, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) 
praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de 
empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no 
art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, 
para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios 
previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, 
procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 
Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica 
o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do 
Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas 
naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e 
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) 
Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em 
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julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou 
expedir o presente, que será  publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins aos (22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00144895520178272706, requerida por MARIA DE 
JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, denominada Interditante, brasileira, casada, diarista, residente e domiciliada na Rua 
Anhanguera, 703 Setor Urbano cidade de Araguaína estado do Tocantins  move em face de OSMAR ROSA DOS SANTOS, 
denominado Interditando, brasileiro, incapaz, nascido em 15/10/1958. Pelo MM. Juiz, no evento 76 foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no 
artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR(A) em favor da  parte Requerida OSMAR ROSA DOS SANTOS, na pessoa 
de MARIA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não 
podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, 
oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os 
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte 
Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo 
levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e 
renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica 
dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte 
Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando 
contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente 
sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no 
sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 
por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) 
Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei.  DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins ao (22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o 
digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00231127420188272706, requerida por BRIGIDA 
SOUSA SANTANA DE MEDEIROS, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, nº 118, Centro, 
Município de Araguaina, Tocantins move em face de MICHELE VIANA SANTANA DE MEDEIROS, brasileira, solteira, 
desempregada, deficiente mental, nascida em 20/03/1982, natural de Monte Alegre/PA, filha de Jose Mauricio Viana de Medeiros 
e Brigida Sousa Santana De Medeiros, residente em sua companhia, portadora de Síndrome de Dowm (CID Q-90). Pelo MM. 
Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação 
do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida MICHELLE 
VIANA SANTANA DE MEDEIROS, na pessoa de BRIGIDA SOUSA SANTANA MEDEIROS, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais 
como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a 
representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem 
honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício 
da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo 
prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A 
presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não 
sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as 
devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
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 publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos (22/09/2020). 
Eu,Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00244915020188272706, requerida por FRANCINETE 
RIBEIRO BARREIRA DE SOUSA, brasileira, casada, vendedora autônoma, residente e domiciliada na Rua Salomão Cardoso, nº 
498, Quadra 15, Lote 26 (casa de muro azul), Setor São Miguel, Araguaína – TO, CEP nº 77.817-190, Telefone nº (63) 99202-
5012 ou 99231-4707  move em face de ZANA ANDRÉIA RIBEIRO BARREIRA, brasileira, solteira, beneficiária do INSS, 
Natural de Balsas/MA, filha de Gilberta Ribeiro Barreiro. Pelo MM. Juiz, no evento 71 foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I 
e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida ZANA ANDREIA RIBEIRO BARREIRA, na pessoa de FRANCINETE 
RIBEIRO BARREIRA DE SOUSA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) 
Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  
pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais 
mencionados no art. 6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos 
públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de 
benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de 
benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 
1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de 
pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 
juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 
(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interdito(a) e 
do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá 
praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que 
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos (22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00192150420198272706, requerida por ADÃO TORRE 
DA SILVA, brasileiro, agricultor, natural de Xambioá/TO, filho de Manoel Torre da Silva e Maria Bispo Madeira, residente e 
domiciliado na Rua Porto Rico, QD 25, LT 10, nº 134, Setor Céu Azul e JOSIMAR MOTA VIEIRA, brasileiro, solteiro, 
interditado, move em face de DONATA DE SOUSA SILVA, brasileira, filha de José Pereira da Silva e Ilza Francisca de Sousa, 
atualmente residindo na Rua João R. de Siqueira, QD 05, LT 41, Setor Bela Vista, em Araguaína-TO. Pelo MM. Juiz, no evento 
82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO,  JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial, para conceder a substituição definitiva da curatela, nomeando ADÃO TORRE DA SILVA como curador do 
interditando JOSIMAR MOTA VIEIRA, para que possa representá-lo nos atos da vida civil, mediante termo de compromisso a 
ser lavrado em livro próprio e prestado em 05 (cinco) dias, a teor do artigo 759 do NCPC, dele expedindo-se certidões. Via de 
consequência, procedo à extinção da fase de conhecimento nos termos do art. 487, I do CPC. Deverá o Curador assinar o Termo 
de Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias, devendo, desde já, ser expedido pela Serventia. Dispenso a hipoteca 
legal, em razão da reconhecida idoneidade da curadora e inexistência de bens do curatelado. A presente sentença deverá ser 
inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes 
do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito 
poderá praticar autonomamente. Ainda, deverá prestar contas a curadora substituída, no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito 
em julgado, nos termos do que estabelece o art. 763, §2° Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em face à 
gratuidade da justiça que ora defiro. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 
E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos cinco dias do mês de junho do ano  de dois mil e vinte (05/06/2020). 
Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
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Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0005327-65.2019.8.27.2706, requerida por IRENE DA 
SILVA CUNHA, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua 02, Julho, n.° 301, Centro, Araguaína/TO, telefone: (63) 
3421-2400/(63) 99273-5452  move em face de MARIA DAS DÔRES SILVA, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada 
na Rua 02 Julho, n.° 301, Centro, Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva 
segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do 
NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida MARIA DAS DORES SILVA, na pessoa de IRENE DA SILVA CUNHA para 
a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem 
como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, 
§ 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela 
mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de 
Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que 
o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos treze dias do mês de maio do ano  de dois mil e 
vinte(13/02/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00164826520198272706, requerida por EDSON 
EDMUNDO BRAGA TAVARES,  brasileiro , casado, filho de Leonor Braga Tavares, com endereço à Rua Noroeste, nº 640, 
Bairro santa Terezinha, Araguaína/TO, CEP 77808-330 move em face de WESLEY MEDEIROS DA SILVA TAVARES, brasileiro, 
solteiro, maior incapaz, endereço à Rua Noroeste, nº 640, Bairro santa Terezinha, Araguaína/TO, CEP 77808-330 Pelo MM. Juiz, 
no evento 54 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “... POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do 
Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR em favor do Requerido WESLEY 
MEDEIROS DA SILVA TAVARES, na pessoa de EDSON EDMUNDO BRAGA TAVARES, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais 
como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a 
representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, 
atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem 
honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício 
do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo mesmo, de tudo 
prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A 
presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado e do(a) Curador(a), a causa e os limites da curatela e, não sendo total 
a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. 
Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na 
forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e três  dias do mês de 
Abril do ano de dois mil e Vinte (23/04/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, Estagiária/Mat 357596, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0009387-81.2019.8.27.2706, requerida por ZENÁLDIA 
RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, divorciada, beneficiária, residente e domiciliada na Rua das Mansões, n.º 709, Setor Jardim das 
Palmeiras, Araguaína/TO (63) 99228-7756  move em face de GENILZE RIBEIRO ALVES, brasileira, solteira, estudante. Pelo 
MM. Juiz, no evento 34 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a 
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manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do (a) 
requerido (a) GENILZE RIBEIRO ALVES, na pessoa de ZENALDIA RIBEIRO DE SOUZA, para a prática de atos de natureza 
negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do curatelado, tais 
como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) 
a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, 
os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo prestando contas 
anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de Compromisso de Curatela no 
prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na 
rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, 
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 
curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, 
que será  publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos trinta 
dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (30/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0004075-27.2019.8.27.2706, requerida por EUNICE 
MARIA DOS SANTOS LIMA, brasileira, casada, vendedora, residente e domiciliada na Rua Machado de Assis, nº 229, Setor 
Centro, Araguaína/TO, telefone (63) 98129-4921 / (63) 3414- 5043  move em face de BENEDITA GUERRA DOS SANTOS, 
brasileira, viúva, aposentada. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
“...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADORA em favor da Requerida BENEDITA GUERRA DOS SANTOS, na pessoa de EUNICE MARIA DOS SANTOS, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando 
o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem 
como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, 
§ 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá 
aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela 
mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de 
Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não 
sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as 
devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
 publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos dezessete dias 
do mês de Março do ano  de dois mil e vinte (17/03/2020). Eu, Suelem gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0007699-84.2019.8.27.2706, requerida por MARIA 
VALTAIR ALVES PAJÉU GOMES, brasileira, divorciada, lavradora, residente e domiciliada na Rua Humberto de Campos, nº 
1.171, Bairro: São João, Araguaína-TO, CEP 77.807-060, telefone: (63) 99273- 0925/(63) 99221-6427  move em face de 
ANTONIO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, viúvo, lavrador, residente e domiciliada na Rua Humberto de Campos, nº 1.171, 
Bairro: São João, Araguaína-TO, CEP 77.807-060, telefone: (63) 99273-0925. Pelo MM. Juiz, no evento 33 foi prolatada a 
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, 
com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do Requerido ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 
na pessoa de MARIA VALTAIR ALVES PAJÉU GOMES, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não 
podendo, todavia, a Curadora praticar atos de disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, 
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oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os 
atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando a Curadora autorizada a representar o Curatelado 
perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar 
pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e/ou renovação de 
senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 
Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na 
forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 
inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes 
do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) 
interdito(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos dezessete dias do mês de Março do ano  de dois 
mil e vinte ( 17/03/2020.). Eu, Suelem Gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0000992-03.2019.8.27.2706, requerida por CELMA DA 
COSTA, brasileira, divorciada, do lar, portadora do Registro Geral. nº. 444.634, SEJSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob nº. 231.646.621-49, residente e domiciliada na Rua das Rosas, nº. 81, Quadra 11, Lote 13, Setor Rodoviário 
Araguaína/TO move em face de DIOLINA MARIA DA CRUZ, brasileira, divorciada, aposentada, portadora do Registro Geral nº. 
202.994 SEJSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 087.908.331-04, residente e domiciliada na Rua das 
Rosas, nº. 81, Quadra 11, Lote 13, Setor Rodoviário, Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento 
no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do Requerida DIOLINA MARIA DA CRUZ, na pessoa de CELMA 
DA COSTA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o Curador praticar atos de 
disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos 
bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei 
n.º 13.146\2015, ficando o Curador autorizado a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do 
mesmo, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e/ou renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na 
forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica a Curadora ciente de 
que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas 
obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de 
Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada 
na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, 
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da 
curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas 
baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será 
 publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos treze  dias do 
mês de março do ano  de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0003627-88.2018.8.27.2706, requerida por MARIA DE 
NAZARÉ PEREIRA ROCHA, brasileira, casada, agente de saúde, portadora do RG n° 620.226 SSP/TO e do CPF n° 
942.718.871-53 residente e domiciliada na Rua 3 de Maio, nº 141, Lt 1, Qd 49, Bairro São João, Araguaína/TO e seu irmão  
move em face de EDVAN GONÇALVES DIAS, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o nº 13.699.562 SSP/SP e no CPF nº 
094.834.031-20, residente e domiciliado na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 432, lote 15-A Setor Rodoviário, no município 
de Araguaína – TO. Pelo MM. Juiz, no evento 48 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO 
ISTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição definitiva da curatela, nomeando MARIA DE 
NAZARÉ PEREIRA ROCHA e EDVAN GONÇALVES DIAS como curadores do interditando, para que possa representá-la 
nos atos da vida civil, mediante termo de compromisso a ser lavrado em livro próprio e prestado em 05 (cinco) dias, a teor do 
artigo 759 do NCPC, dele expedindo-se certidões. Via de consequência, procedo à extinção da fase de conhecimento nos termos 
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do art. 487, I do CPC. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias, 
devendo, desde já, ser expedido pela Serventia. Dispenso a hipoteca legal, em razão da reconhecida idoneidade da curadora e 
inexistência de bens do curatelado. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente 
publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os 
limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado 
esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o 
presente, que será  publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
aos treze  dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, Suelem gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0005400-37.2019.8.27.2706, requerida por TALITA 
GUIMARÃES COSTA DE MOURA, brasileira, casada, empresária, nascida na Cidade de Amorinóplis, Estado de Goiás, filha de 
José Costa da Silva e Odília de Oliveira Costa, portadora da Carteira de Identidade nº 1.503.656 SSP-GO, inscrita no CPF sob o 
nº 323.181.031-00, residente e domiciliada na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins na Rua Perimetral nº 06, Setor 
Urbanístico, CEP: 77808-500,  move em face de ODILIA GUILHERME COSTA, brasileira, divorciada, portadora da Carteira de 
Identidade nº 806.825 2º via SSP-GO, inscrita no CPF sob o nº 623.696.521-87, nascida em 05 de outubro de 1940, filha de 
Otávio Antônia de Oliveira, Maria Correia Guimarães, residente e domiciliada na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins na 
Rua Perimetral nº 06, Setor Urbanístico, CEP: 77808-500. Pelo MM. Juiz, no evento 34 foi prolatada a sentença, cuja parte 
dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I 
e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida ODILIA GUIMARAES COSTA, na pessoa de TALITA GUIMARÃES 
COSTA DE MOURA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar 
atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de 
empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no 
art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para 
tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios 
previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, 
procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. 
Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do 
Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas 
naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e 
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interdito(a) e do(a) 
curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá 
praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que 
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos treze  dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (13/03/2020). Eu, 
Suelem Gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.0009382-59.2019.8.27.2706, requerida por KEILA 
ALVES DOS SANTOS, brasileira, casada, do lar, portadora do Registro Geral nº. 1.489.630, SSP/TO, inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o n°. 042.787.994-97, sem endereço eletrônico, residente e domiciliada na Rua Tocantinópolis nº 1288, 
Centro, Nova Olinda/TO, telefone (63) 99212-5618/ (63) 99209-2803  move em face de RIKELLY ALVES CARDOSO FERRO, 
brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Tocantinópolis nº. 1288, Centro Nova Olinda/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 32 
foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a manifestação do 
Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do (a) requerido (a) RIKELLY 
ALVES CARDOSO FERRO, na pessoa de KEILA ALVES DOS SANTOS, para a prática de atos de natureza negocial e 
patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do curatelado, tais como 
alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente 
curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) 
a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como perante Institutos de 
Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive de senhas. Em 
consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 
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Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, 
os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo prestando contas 
anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de Compromisso de Curatela no 
prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na 
rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, 
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 
curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, 
que será  publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 
dez dias do mês deMarço do ano  de dois mil e vinte (10/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0011979-35.2018.8.27.2706, requerida por ERMELINDA 
DE SOUSA MEDEIROS, brasileira, Casada, Beneficiária do INSS, residente e domiciliada na Rua Rodoviária, nº 795, Setor 
Raizal, (acima da Serralheria Lima), Araguaína/TO, telefone: (63) 99211-0261/ 98123-4210  move em face de ANA PAULA 
PEREIRA BARBOSA, brasileira, solteira, Do Lar, residente e domiciliada na Rua Santo Onofre, nº 368, Setor Raizal, 
Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, 
com fundamento no artigo 755, I e II do CPC, nomeio CURADORA em favor da Requerida ANA PAULA PEREIRA BARBOSA, 
na pessoa de ERMELINDA DE SOUSA MENDEIROS, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, 
todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração 
de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos 
existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada 
perante órgãos públicos, para tratar de interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar 
pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de 
senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 
Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da Curatelada, os valores 
decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na 
forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser 
inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes 
do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) 
interdito(a) poderá praticar autonomamente.  Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-
se.Intimem-se.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos quatro  dias do mês de março do ano  de dois mil e 
vinte. (06/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.0012095-12.2016.8.27.2706, requerida por GILDETE 
VIEIRA LIMA, brasileira, viúva, nascida aos 11/07/1972, natural de Ananás/TO, filha de Jose Ferreira Lima e Ester Vieira 
Lima, tel: (63) 99213-8791 (whatsapp) / (63) 3415-3264, residente e domiciliada na Rua São Pedro, nº276, Quadra A Lote 02, 
Bairro Noroeste, Araguaína/TO  move em face de MARCOS VINICIUS VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/02/1995, 
natural de Araguaína/TO, filho de Gildete Vieira Lima, não possui endereço eletrônico, portadora da cédula de identidade n.º 
103.389-6 SSP/TO, e residente e domiciliado na Rua São Pedro, nº276, Quadra A Lote 02, Bairro Noroeste, Araguaína/TO. Pelo 
MM. Juiz, no evento 96 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO,  com fundamento no 
artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA em favor do Requerido MARCOS VINICIUS VIEIRA, na pessoa de GILDETE 
VIEIRA LIMA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de 
disposição de direito em nome do Curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos 
bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei 
n.º 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de 
interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, 
efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à 
extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) 
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Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou 
quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-
se Termo de Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a 
causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar 
autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos nove dias do mês de março do ano  de dois mil e 2020 (09/03/2020). Eu, 
Suelem Gonçalves mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0023649-70.2018.8.27.2706, requerida por MARIA 
FELIPE DE CARVALHO, brasileira, casada, lavradora, residente e domiciliada na Chácara Vale dos Sonhos, P.A. Inhumas, 
depois de Jacilândia percorre 8 km, em seguida chegará ao asfalto com defeito, ao avistar uma casa virar à esquerda, depois 
percorre 5km de estrada de terra, após a curva, entrar na primeira porteira, seguir por volta de 1km até chegar na residência 
rebocada. O esposo da Requerente é conhecido pela alcunha “Neta”, Araguanã/TO  move em face de JUDITE FERREIRA DE 
CARVALHO, brasileira, casada, portadora do Registro Geral nº 1.460.200, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
o nº 387.153.761-68. Pelo MM. Juiz, no evento 32 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO 
ISTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADORA em favor do (a) requerido (a) JUDITE FERREIRA DE CARVALHO, na pessoa de MARIA FELIPE DE CARVALHO, 
para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de 
direito em nome do curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem 
prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, 
ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, 
bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem 
honorários. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente 
de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas 
obtidas pelo Curatelado, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) 
assinar o Termo de Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de 
pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 
juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 
(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar 
autonomamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais 
dê-se a baixa devida. Transitada em julgado esta, dê-se as devidas baixas. Publique-se Registre-se. Intimem-se.". E, para que 
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos nove dias do mês de março do ano  de dois mil e 2020 (09/03/2020). Eu, 
Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 0014917-66.2019.8.27.2706, requerida por FRANCISCA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, brasileira, solteira, vendedora autônoma, portadora da carteira de Identidade/RG nº 034.382, inscrita 
no CPF/MF nº 819.661.641-49, residente na Avenida perimetral, Quadra 28, Lote 2-A, Setor Maracanã, Araguaína – TO,  move 
em face de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, brasileira, casada, portadora da carteira de Identidade/RG nº 1168025, inscrita no 
CPF/MF nº 219.282.151-49, residente na Rua Odisseia Terrestre, 130, Setor Sonhos Dourados, Araguaína – TO. Pelo MM. Juiz, 
no evento 26 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolho a manifestação do 
Ministério Público e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a substituição da curatela, nomeando 
CURADORA em favor de ISRAEL PEREIRA DA SILVA, a  a Senhora FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, para a prática de 
atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de direito em nome do 
curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e  pactuação de empréstimos bancários, sem prévia autorização 
judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146\2015, ficando o(a) 
Curador(a) autorizado(a) a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como 
perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, 
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inclusive de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 
I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada 
a especialização de hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica o(a) Curador(a) ciente de que deverá aplicar em 
benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de 
tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de 
Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 
interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais dê-se a baixa 
devida. Araguaína-TO, hora e data constantes da movimentação processual. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins dia tres de março de 2020 (03/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL Nº 1403533, de Intimação com prazo de 20(vinte) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Central de Execução Fiscal de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5002031-96.2009.8.27.2706, proposta 
pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JAIR DIAS, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 260.729.121-68, sendo o 
mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar 
ciência do inteiro teor da Sentença proferida no evento n.º 30 - SENT1. dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o 
exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de 
pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 28, 
PET1. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte 
executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1 -
 Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - O executado deverá ser intimado pessoalmente, haja vista não ter ele advogado 
constituído nos autos; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO.  Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2020 (02/03/2020). Sergio Aparecido Paio - Juiz 
de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 23 dias do mês de setembro de 2020. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 356258 - (PRAZO- 30 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): ANTÔNIA CHAVES E SILVA - CPF n°: 178.220.762-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000398-52.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.032,99 
(três mil trinta e dois reais e noventa e nove centavos), representada pela CDA n° Nº: 20190029191, Nº: 20190029192 e Nº: 
20190029193 datadas de 15/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço 
diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
Execuções Fiscais. " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18/03/2020. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1991/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 21 de outubro de 2020 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
23/10/2020 à 30/10/2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, o Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando as recentes medidas para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), editadas pela Presidência do 
TJTO e CGJUSTO, que alteram, excepcionalmente, o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
das 12h00 às 18h00. 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito, titular da 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da 
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Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 23/10/2020 às 11h59 do 
dia 30/10/2020. 
§ 1º. Fica designado o servidor Cornélio Coelho de Sousa, técnico judiciário, lotado(a) na 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de 
plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Lidianny Cristina Vieira Santos, telefone (63)99206-1916, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Valmir Coelho de Melo, telefone (63)99912-7754, para responder pelo respectivo 
plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5º. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão semanal, será substituído pelo magistrado seguinte, na ordem de 
designação constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a 
fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 6°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de 
outubro do ano de dois mil e vinte (21/10/2020). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 
Portaria Nº 1972/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 20 de outubro de 2020 
Dispõe sobre a CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no ano de 2020, na Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins. 
O Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Excelentíssimo Senhor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, 
titular da 1ª Vara de Família e Sucessões, no uso de suas atribuições legais, e, 
Considerando o teor do Provimento nº. 002/2011 – CGJUS/TO, o qual determina a realização de Correição-Geral Ordinária 
anual; 
Considerando o contido da Decisão Nº 1820 / 2020 - CGJUS/ASPCGJUS, que prorroga a Correição Geral Ordinária Anual da 
Comarca de Araguaína para o 2º semestre desse ano de 2020, estabelecendo que a mesma possa ser realizada no mês de 
novembro de 2020; 
Considerando a Portaria n.º 52, de 12 de março de 2020, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, no 
âmbito do CNJ, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerada a classificação 
de pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 
Considerando a Orientação n.º 9, de 13 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre a necessidade 
das Corregedorias-Gerais dos ramos do Poder Judiciário Nacional observarem medidas temporárias de prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus (COVID-19); 
Considerando o disposto na Portaria Conjunta nº 23, de 30 de junho de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, que Estabelece medidas e procedimentos para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins e dá outras providências; 
Considerando o disposto no art. 42, inc. I, alínea “c” e inc. II, alínea "e"; art. 107, parágrafo único, todos da Lei Complementar nº 
10, de 11 de janeiro de 1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
R E S O L V E:             
Art. 1º. DETERMINAR a realização de CORREIÇÃO-GERAL ORDINÁRIA nos Cartórios Judiciais e Extrajudiciais da Comarca 
de Araguaína/TO, no período de 17 a 30 de novembro de 2020, das 12h00min às 18h00min, podendo ser dilatado o prazo, nos 
termos do item 1.24 – Seção 3, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento n. 2/2011). 
§ 1º. DESIGNAR a abertura oficial dos trabalhos para o dia 17 (dezessete) de novembro de 2020, às 09h00min, no auditório 
Rio Araguaia - Fórum José Aluísio da Silva Luz (térreo) Araguaína/TO. 
§ 2º. CONVOCAR para o ato de abertura todos os servidores e serventuários de cartórios judiciais, bem como os servidores 
cedidos e à disposição da Comarca, para assistirem à solenidade de forma virtual, por meio da plataforma “Cisco Webex 
Meetings”, conforme link a ser disponibilizado. Os servidores que não estejam no grupo de risco do coronavírus (COVID19), 
e que tiverem interesse no comparecimento pessoal à solenidade de abertura, deverão comunicar esse interesse à Diretoria, 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de abertura dos trabalhos, para fins de adequação das medidas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus (COVID-19).  
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§ 3º. CONVOCAR os advogados, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Policiais Civis e Militares, Serventuários, os 
Cartórios Extrajudiciais e Funcionalismo Público em geral, para participarem presencialmente ou de forma virtual, por meio da 
plataforma “Cisco Webex Meetings”, conforme link a ser disponibilizado, à solenidade de instauração da correição e, 
durante os trabalhos, apresentem suas queixas, reclamações e sugestões. Os comparecentes deverão usar máscaras de 
proteção, e no local será garantido distanciamento  entre os presentes, intercalando-se os assentos do recinto. Será, 
ainda, disponibilizado álcool em gel no ambiente da reunião. 
§ 4º. CONVOCAR os cartórios extrajudiciais, bem como aqueles que se encontrem respondendo ou substituindo os titulares,  os 
quais deverão diligenciar no sentido de apresentar, para visto, no momento oportuno, os títulos de nomeação ou de designação, 
devendo permanecer à disposição durante todo o período da correição, nos termos do item 1.2.7, Seção 2, do 
Provimento/CGJUS nº 02/2011. 
Parágrafo único. A solenidade de abertura da correição será realizada presencialmente e por videoconferência, no dia 17 de 
novembro de 2020, às 09h00min. 
Art. 2º. SUSPENDER o curso dos prazos processuais e o expediente forense externo durante todo o período da correição, com 
exceção do Setor de Protocolo, de modo a evitar prejuízos aos jurisdicionados. 
Parágrafo único. Os processos com réus presos, adolescentes internados e as medidas consideradas urgentes, inclusive as 
audiências já designadas, caso o respectivo magistrado entenda necessária sua realização, deverão ter andamento normal. 
Art. 3º. DETERMINAR a imediata expedição dos atos necessários, efetivando-se as publicações, as convocações, as 
comunicações e os convites de estilo, conforme previsto na Seção 3, item 1.3.1, inc. I, do Provimento/CGJUS nº. 002/2011. 
Art. 4º. DESIGNAR a servidora Cleitiane Alves de Barros, Secretária da Diretoria do Foro, como Secretária da Correição, e a 
servidora Bárbara Dellane Lopes da Silva, Auxiliar Judiciário, sua substituta, caso necessário. 
Art. 5º. Os trabalhos correicionais nas serventias judiciais serão realizados pelo Juiz de Direito, titular da Vara ou Juizado; nos 
casos de ausência do titular, por motivo de férias, licença ou situações análogas, pelos Juízes que estiverem respondendo pela 
respectiva unidade; nas extrajudiciais, por comissão designada pelo Juiz-Diretor do Foro da Comarca; e, os serviços de correição 
da Polícia Judiciária, Delegacias de Polícia Civil e unidades prisionais caberão ao Juízo da 3ª Vara Criminal. 
Parágrafo único. A comissão mencionada no caput será presidida pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro, magistrado Fabiano 
Ribeiro, tendo como auxiliares as servidoras: Cleitiane Alves de Barros, Secretária da Diretoria do Foro; Bárbara Dellane 
Lopes da Silva, Auxiliar Judiciário; Artêmia do Nascimento Cardoso Araújo, Diva Matos da Silva? e Alane Rego 
Nunes?, Assessoras Jurídicas de 1ª Instância; como estagiárias: Mayara Lopes Borges e Tereza Seabra Fonseca, a 
primeira do Programa IEL/TJTO), a última, voluntária. 
Art. 6º. DETERMINAR o início do procedimento correicional, no qual serão praticados todos os atos referentes à correição, 
solicitando à CGJUS acesso ao SICOR. 
Art. 7º. DETERMINAR que as Escrivanias Judiciais, no prazo de cinco (5) dias, contados do final dos trabalhos correicionais, 
encaminhem a esta Diretoria duas (2) cópias do respectivo relatório: uma (1) cópia devidamente assinada em formato “.pdf” para 
instruir o procedimento autuado no SEI; e, outra em formato “.doc”, a fim de que seja inserido no Relatório Geral desta Comarca. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e vinte (21/10/2020). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito – Diretor do Foro 

 
Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
 Nº dos Autos: 0000381-26.2014.8.27.2706/TO 
Acusado: CLEMILSON SOARES DE SOUSA 
Vítima: CLARA NUNES DO NASCIMENTO  
Edital de intimação da Vítima: CLARA NUNES DO NASCIMENTO, brasileira, união estável, doméstica, CPF nº 312.389.138-06, 
nascida em 11.03.1980, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de CLEMILSON SOARES DE SOUSA, já qualificado nos autos, pela contravenção penal descrita na denúncia. 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Nº dos Autos: 0013661-54.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: U. P. DE A. 
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Vítima: M. DA G. P. C 
Edital de intimação do acusado:  U. P. DE A., brasileiro, porteiro, união estável, nascido em 01/04/1993, filho de Sandra Pereira 
Mundim,   atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de 
urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até 
ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local 
de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da ofendida. INDEFIRO o requerimento para a devolução de bens ilegalmente 
apropriados, em razão de não constar no relato da vítima que o requerido tenha se apropriado indevidamente de algum bem. 
Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas 
medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face 
do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, 
momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco 
ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. 
Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de 
ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses. Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal 
Nº dos Autos: 0019803-74.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: V. C. F. 
Vítima: M. C. DE S. A. 
Edital de intimação do acusado:  V. C. F. , brasileiro, solteiro, ASG, filho de Nazira Costa Ferreira, atualmente em local incerto ou 
não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, com 
fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar apenas 
seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força 
policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá 
o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso 
deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do 
requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho 
dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica da ofendida; f) Fixo os alimentos provisionais para ISADORA CAROLINE FERREIRA DE SOUZA, 
ISABELA FERREIRA DE SOUZA e VITOR GABRIEL CAROLINO DE SOUZA, no valor de 35% do salário mínimo vigente, 
devidos a partir da intimação, a serem pagos pelo requerido até o 10º dia de cada mês, em conta bancária indicada pela 
requerente. INDEFIRO o pedido de suspensão de visitas aos filhos menores, vez que não há fundamento para tal medida 
excepcional. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, 
na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na configuração 
do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o 
trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença 
absolutória, ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão 
automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar 
a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo 
instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação 
penal privada, o prazo de duração será de seis meses.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0017197-44.2018.8.27.2706/TO 
Acusado: RENAN ALVES DE ARAÚJO 
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Vítima: MARILENE MOREIRA DE CONCEIÇÃO LIMA 
Edital de intimação do réu: RENAN ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, repositor, natural de Araguaína-TO, nascido aos 21 
de maio de 1987, filho de Raimundo Nonato Alves de Araújo, inscrito no RG n.º 814.919 SSP/TO e CPF n.º 732.464.921-15, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado 
na denúncia para ABSOLVER RENAN ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, repositor, natural de Araguaína-TO, nascido aos 
21 de maio de 1987, filho de Raimundo Nonato Alves de Araújo, inscrito no RG n.º 814.919 SSP/TO e CPF n.º 732.464.921-15, 
da imputação prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via 
fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0014137-29.2019.8.27.2706/TO 
Acusado: REVELTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO 
Vítima: MARINETE PEREIRA 
Edital de intimação do vítima: MARINETE PEREIRA, brasileira, natural de Araguaína/TO, nascida 07/01/1965, solteira, manicure, 
filha de José Pereira Miranda e Joana Maria da Conceição, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença 
proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 
procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR REVELTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29.03.1976, filho de Joana Maria da Conceição, RG n.º 302.819 SSP/TO, como incurso nas sanções dos artigos 21 
do Dec.-lei 3.688/1941 e 147, c/c art. 69, ambos do Código Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06. 
Por sua vez, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, permanecendo a pena em 2 (dois) meses de 
detenção. Portanto, fica o acusado, já qualificado, REVELTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO, definitivamente condenado, em 
primeira instância, a 2 (dois) meses de detenção e a 1 (um) mês de prisão simples, devendo o cumprimento da pena iniciar-se no 
regime aberto. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que delitos foram 
cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Não decreto a prisão provisória ou qualquer outra medida cautelar (art. 
387, § 1º, CPP), pois não vislumbro, nesse instante, a necessidade e tampouco a adequação. Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0014137-29.2019.8.27.2706/TO 
Acusado: REVELTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO 
Vítima: MARINETE PEREIRA 
Edital de intimação do réu: REVELTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 29.03.1976, filho de Joana 
Maria da Conceição, RG n.º 302.819 SSP/TO, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 
pedido formulado na denúncia para CONDENAR REVELTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29.03.1976, filho de Joana Maria da Conceição, RG n.º 302.819 SSP/TO, como incurso nas sanções dos artigos 21 do Dec.-lei 
3.688/1941 e 147, c/c art. 69, ambos do Código Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/06. Por sua vez, 
não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, permanecendo a pena em 2 (dois) meses de detenção. 
Portanto, fica o acusado, já qualificado, REVELTON PEREIRA DA CONCEIÇÃO, definitivamente condenado, em primeira 
instância, a 2 (dois) meses de detenção e a 1 (um) mês de prisão simples, devendo o cumprimento da pena iniciar-se no regime 
aberto. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que delitos foram cometidos 
mediante violência e grave ameaça à pessoa. Não decreto a prisão provisória ou qualquer outra medida cautelar (art. 387, § 1º, 
CPP), pois não vislumbro, nesse instante, a necessidade e tampouco a adequação. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0007395-85.2019.8.27.2706/TO 
Acusado: SERGIO MACHADO CRUZ 
Vítima: ADRIANA MARIA NUNES DE LIMA 
Edital de intimação do vítima: ADRIANA MARIA NUNES DE LIMA , brasileira, união estável, do lar, nascida aos 01/09/1982, 
natural de Araguaína/TO, filha de Raimundo Nonato L. da Cruz e Maria da Guia Nunes de Lima, RG: 883.571 SSP/TO,, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: Trata-se de AÇÃO PENAL em desfavor de SERGIO MACHADO CRUZ, denunciado pela prática do delito previsto no 
artigo 147,  c/c art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, por três vezes, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal, aplicando-se o 
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disposto na Lei n.º 11.340/06, em desfavor da vítima ADRIANA MARIA NUNES DE LIMA. Ante o exposto, com base no artigo 
107, inciso I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato e determino o arquivamento deste feito. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal  
Nº dos Autos: 0016853-92.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: I. DOS S. S. 
Vítima: B. DE S. B 
Edital de intimação do vítima:  B. DE S. B., brasileira, casada, nascida aos 06/12/1986, filha de Alexandrina Barbosa de Barros e 
Sebastião Gonçalves de Barros, CPF n° 893.622.172-87,, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença 
proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Trata-se de requerimento de MEDIDAS PROTETIVAS DE 
URGÊNCIA1 formulado por B. DE S. B. em face de I. DOS S. S., ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam 
violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06. Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, 
DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No 
curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do 
requerido; Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do 
crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito 
em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença 
absolutória ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão 
automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar 
a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo 
instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação 
penal privada, o prazo de duração será de seis meses.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal  
Nº dos Autos: 0016251-04.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: I. C. B. 
Vítima: K. R. N. L. 
Edital de intimação do réu:  I. C. B., em união estável, nascido aos 18/04/2000, filho de Eva Maria Conceição Brito, atualmente 
em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Trata-se 
de requerimento de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA1 formulado por K. R. N. L. em face de I. C. B., ao qual imputa a 
prática de fatos que, em tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06. Ante o exposto, com fundamento 
nos artigos, 12-C, §1° e 22 da Lei n° 11.340/2006, RATIFICO a medida protetiva de urgência já implementada pela autoridade 
policial e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) que se mantenha afastado do imóvel do casal. Além disso, deverá o 
requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão. Fica o 
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de 
sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto 
no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de 
eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou de 
qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, 
salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para 
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento 
criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração 
será de seis meses.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, 
Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal  
Nº dos Autos: 0009441-13.2020.8.27.2706/TO 
Acusado:  M. A. DA S. J. 
Vítima: M.S.M. DA S. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4839 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020 23 

 

 
 

Edital de intimação do acusado:  M. A. DA S. J., brasileiro, solteiro, natural de Araguaína-TO, filho de Jerusalém Sousa Mercedes 
e Marco Antônio da Silva atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas 
de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até 
ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) 
metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação; d) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local 
de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima 
impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código 
Instrumental Penal. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual 
sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória ou de qualquer outra 
causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, 
previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso 
não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal 
correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração será de 
seis meses. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário  
Nº dos Autos: 0006941-81.2014.8.27.2706/TO 
Acusado: JAIRO FERNANDES SANTANA PEREIRA 
Vítima: NYDIANNE GONÇALVES PEREIRA FERNANDES  
Edital de intimação do vítima: NYDIANNE GONÇALVES PEREIRA FERNANDES, brasileira, divorciada, administradora, natural 
de Araguaína-TO, nascido aos 21/11/1990, filha de Nilson Gonçalves Pereira e Maria Madalena Gonçalves, portadora do RG nº 
827917 SESP/TO, e CPF nº 029.999.701-45, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Trata-se de AÇÃO PENAL movida pelo Ministério Público em razão da 
suposta prática da infração penal descrita no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006, cometido, em tese, por JAIRO 
FERNANDES SANTANA. Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de JAIRO FERNANDES SANTANA, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário  
Nº dos Autos: 0020010-10.2019.8.27.2706/TO 
Acusado: POLÍCIA CIVIL/TO e ELVIS DA SILVA SANTANA 
Vítima: RITA DE CÁCIA BARBOSA 
Edital de intimação do vítima: ELVIS DA SILVA SANTANA, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Conceição do 
Araguaia/PA, nascido aos 25/07/1982, filho de Almir Borges Santana e Editi Alves da SIlva, portador do RG n° 053931512014-1 
SSP/MA e CPF n° 619.822.743-01, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 
formulado na denúncia para CONDENAR ELVIS DA SILVA SANTANA, brasileiro, união estável, pedreiro, natural de Conceição 
do Araguaia/PA, nascido aos 25/07/1982, filho de Almir Borges Santana e Editi Alves da SIlva, portador do RG n° 
053931512014-1 SSP/MA e CPF n° 619.822.743-01, como incurso nas sanções do artigo 21 do Dec.-lei 3.688/1941, e art. 7º, I, 
da Lei 11.340/06. Por sua vez, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. Fica o acusado, portanto, 
condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples. Fixo o regime inicial aberto. Deixo de substituir a pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, vez que a infração foi cometida mediante violência à pessoa. Não decreto a prisão provisória 
ou qualquer outra medida cautelar (art. 387, § 1º, CPP), pois não vislumbro, nesse instante, a necessidade e tampouco a 
adequação. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de 
Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0014896-90.2019.8.27.2706/TO 
Acusado: APARECIDO DOS SANTOS 
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Vítima: HELENA CRISTINA SOARES DOS SANTOS 
Edital de intimação do réu: APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro, união estável, natural de Paraíso do Norte/PR, nascido aos 
08.09.1969, filho de José Porfírio dos Santos e Antônia Maria dos Santos, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Ante o exposto, julgo procedente o 
pedido formulado na denúncia para CONDENAR APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro, união estável, natural de Paraíso do 
Norte/PR, nascido aos 08.09.1969, filho de José Porfírio dos Santos e Antônia Maria dos Santos, inscrito no RG n.º 
20626816.790 SSP/SP e CPF n.º 102.028.918-01, residente na Rua dos abacateiros, nº310, loteamento Araguaína Sul, em 
Araguaína/TO, nas penas do artigo 6 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, aplicando-se o disposto na Lei 11.340/06. Por sua vez, não 
há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. Fica o denunciado definitivamente condenado à pena de 15 (quinze) 
dias de prisão simples. Fixo o regime inicial aberto, ante a determinação contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, e 
artigo 6º da Lei de Contravenções Penais. Deixo de substituir a pena por restritivas de direitos, pois houve violência à pessoa. 
Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, o quantum e o regime inicial de cumprimento da pena não autorizam a sua 
custódia em caráter provisório. Deixo de fixar indenização a título de danos morais, ante a ausência de interesse por parte da 
vítima. No entanto, nada impede que posteriormente ela ingresse com ação no juízo cível competente. Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1997/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 21 de outubro de 2020 
O EXCELENTÍSSIMO Senhor Juiz de Direito MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO e Diretor do Foro desta Comarca de 
Arraias/TO, no uso das atribuições legais e na forma da Lei, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n° 20.0.000019428-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no artigo 16 da Instrução Normativa n°2, de 13 de Janeiro de 2020; 
  RESOLVE: 
Art. 1º Designar os servidores RENATA ALVES DOS SANTOS, MAT. 352954, ALLAN VIANA ALENCAR SOUSA, MAT. 
354234 e  MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, MAT. 274735, para, sob a Presidência da primeira, comporem 
a Comissão de Inventário Anual dos Materiais do Almoxarifado da Comarca de Arraias/TO, visando o levantamento dos 
materiais.  
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 

Publique-se. Cumpra-se. 
Márcio Ricardo Ferreira Machado 

Juiz de Direito/ Diretor do Foro 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
00000708-42.2017.827.2714–AÇÃO PENALO DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, SILVANA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 05081425125,  RG 1.192.286 
SSP/TO, nascida em 13/04/1993, filha de Cicero Martins de Sousa e Maria Pereira de Sousa, residente na Rua Florianópolis, n.º 
955, Setor Santa Rosa, Colinas do Tocantins - TO, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado 
para, tomar conhecimento da r. sentença prolatada no evento 89, segue cópia da parte dispositiva: DISPOSITIVO - Noto ainda 
que a pena da conduta típica do artigo 157, § 2°, inciso II c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal deve ser somada à 
pena aplicada à conduta do art. 244-B do ECA em razão do concurso material observado, razão pela qual somo a pena de 01 
(UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, E 04 DIAS MULTA à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO para fixar as 
PENAS SOMADAS E DEFINITIVAS EM 02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, E 04 DIAS MULTA, sendo cada 
dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época da data dos fatos. Determino como regime de cumprimento de 
pena o inicialmente aberto, em razão do quantum da pena (art. 59, III, c/c o art. 33, § 2º, alínea c, ambos do Código Penal). 
Colinas do Tocantins/To, 26 de maio de 2019. José Carlos Ferreira Machado – Juiz Substituto. Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
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Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do 
Tocantins, aos 22 dias do outubro de 2020. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei 
e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº 0000133-62.2016.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): JOSÉ GIVALDO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, tratorista, nascido aos 04/04/1974, natural de Presidente 
Epitácio-SP, filho de Maria Aparecida dos Santos e José Givaldo de Oliveira, certidão de nascimento n. 
11481901551978000272400003633-71 cartório de Presidente Epitácio/SP, atualmente em local incerto e não sabido, fica 
intimado(a)pelo presente sobre a designação de audiência de instrução e julgamento a se realizar no dia 03/11/2020 às 12:00 
HRS, na sala de audiências do fórum local, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu 
comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e 
Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 22 de outubro de 2020. Eu ESTER ALVES 
OLIVEIRA, Diretora de Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2002/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 22 de outubro de 2020 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime 
de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência 
maior do que 05 dias; 
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea “b”, da 
Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional, 
formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema; 
RESOLVE: 
 Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 23/10/2020 a 30/10/2020 
conforme ANEXOS desta Portaria.  
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 
b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 
Pedro Afonso e Arapoema. 
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I da PORTARIA 
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59(sexta) 

  
UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

  
JUIZ(a) PLANTONISTA 

23/10/2020 30/10/2020 Comarca de Guaraí-TO 

Dr. Ciro Rosa de Oliveira 
Das 18h00min do dia 

23/10/2020 às 11:59 horas 
do dia 30/10/2020 

Telefone: (63) 99971-3093 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4839 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020 26 

 

 
 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
Eliete  Sousa Vieira Mat: 
352105 
Das 18h00min do dia 
16/10/2020 às 11:59 horas do 
dia 23/10/2020 
Telefone: (63) 99971-3093 

23/10/2020   30/10/2020 Assessor/Servidor Guaraí-TO 

SERVIDOR(A): 
 Edith Lazara Dourado 
Carvalho Mat: 282149 
Das 18h00min do dia 
23/10/2020 às 11:59 horas do 
dia 30/10/2020 
Telefone: (63) 99971-5849 

ANEXO II da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – ARAPOEMA, COLINAS e COLMÉIA 

INÍCIO-18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(sexta) 
  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

23/10/2020 30/10/2020 Hermes Lemes da Cunha Jr. Mat: 132370 (Colinas) 

ANEXO III da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO 

INÍCIO 18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(Sexta) 
  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

23/10/2020  30/10/2020 
Paula Márcia Dourado Carvalho Sobrinho - Mat: 203178 

(Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos vinte e dois dias do mês de Outubro de dois mil e vinte 
(22/10/2020). 
 
Portaria Nº 2004/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 22 de outubro de 2020 
O Excelentíssimo Senhor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito/Diretor do Foro desta Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO a Decisão Nº 4095 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, acostado no evento  3402380. 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 126/2019 Art. 27 § 2º; 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário nº 634 de 18 de dezembro de 2019 publicada no diário nº 4648 onde concede  
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição ao senhor oficial de justiça avaliador Iramá da Costa Cruz;  
RESOLVE: 
 Art. 1º - NOMEAR o servidor DURVANIO DIVIDO DA SILVA matrícula nº 227060 para, com prejuízo de suas funções, atuar 
como oficial de diligências externas. 
Art. 2º Fica o servidor acima mencionado lotado na CENTRAL DE MANDADOS dessa Comarca; 
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor após o retorno do percentual de 100%(cem por cento) do trabalho presencial na Comarca 
de Guaraí/TO, nos termos da r. decisão contida - Evento 3402380. 
Art. 4º Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça e Corregedoria-Geral de Justiça para conhecimento e 
providências necessárias. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 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 0003578-67.2016.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado RAPHAEL ALVES VIEIRA, brasileiro, solteiro, ajudante de entrega, nascido em 21 de junho de 1997, natural de Gurupi 
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–TO, filho de Sirley de Fátima Vieira da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime 
do Art. 155, caput do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será 
afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença 
condenatória inserida no evento nº 216, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, e o mais que destes autos 
constam, com fulcro nos artigos 110 c/c art. 107, inc. V, 1.ª figura, art. 115, e art. 109, VI, todos do Código Penal, hei por 
bem em extinguir, por sentença, a punibilidade do acusado RAPHAEL ALVES VIEIRA". Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de outubro de 2.020. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, assistente 
administrativo, lavrei o presente. 
 

3ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc.  Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os Autos n.º  00031403620198272722, de Ação de Execução de Título 
Extrajudicial requerida por TANARA DE P M ZANINA (LOJA MIMOS) em face de VIVIANE GOMIDES CAVALCANTE ALVES, e 
por este meio CITA a exequente, atualmente em lugar incerto ou não sabido, VIVIANE GOMIDES CAVALCANTE ALVES, 
brasileira, solteira, Caixa, portadora do RG n. 289631 inscrita no CPF n. 827.475.121-34, estando atualmente em lugar 
incerto e não sabido. CITADO, para no prazo de 03 (três) dias, contados do término do prazo do edital, pagar o débito atualizado, 
mais os acréscimos legais. Ficam INTIMADO,  para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo propor EMBARGOS DO DEVEDOR. 
Prazo do Edital: 20(vinte) dias. DADO E PASSADO nesta  cidade e Comarca de Gurupi -TO, nesta. Eu, Técnica Judiciária, que 
digitei e subscrevi.OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 986944535119, 
no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital 
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de outubro de 
2020. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc.  Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00006796220178272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por PAULO JORGE VIEGAS DE ALMEIDA em face de EDILENE FRANCISCO DOS SANTOS, e por este meio 
CITA a requerida, EDILENE FRANCISCO DOS SANTOS, brasileira, inscrita sob o CPF nº 387.132.221-05 atualmente em 
lugar incerto ou não sabido, com fundamento no art. 259, inciso I, do CPC/2015querendopara, querendo, contestar a ação 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 744913679617, no site www.tjto.jus.br, no link E-
PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de outubro de 2020. Eu, Suziane Barros Silveira 
Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Edital de Intimação Decisão de Medidas Protetivas 
AÇÃO PENAL Nº 00037777-41.2020.827.2725 
Vítima: Maria de Lourdes da Luiz Caldeira Silva 
Intimação: Intimação do Sebastião Ribeiro da Silva do inteiro teor da Decisão a seguir transcrita: rata-se de pedido de medida 
protetiva de urgência requerida por Maria de Lourdes da Luiz Caldeira Silva, por intermédio da Autoridade Policial de Miracema 
do Tocantins, em desfavor de SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, em virtude da suposta prática dos crimes 
de lesão corporal e ameaça. Narra a vítima Maria de Lourdes da Luiz Caldeira Silva, perante a autoridade policial, que é casada 
com o requerido SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA há 35 (trinta e cinco) anos, mora em Lajeado, e o requerido ficava boa parte 
do tempo sozinho na chácara. Por conta pandemia começou a ficar na chácara com o requerido. Desde então, ele a humilha, 
manda ela ir embora da casa e soube que quando está em Lajeado, o requerido leva a amante para a chácara, além de a 
amante telefonar para ela para perturbar. Aduz, ainda, a vítima Maria de Lourdes da Luiz Caldeira Silva que no dia dos fatos, a 
amante do requerido ligou e no instante em que atendeu, o requerido irritou-se, começou a xingou-a e partiu para cima dela, 
desferindo-lhe dois socos nas costas. Já foi agredida por ele outras vezes, mas nunca registrou ocorrência. Solicitou as medidas 
protetivas.Para que haja a aplicação da Lei Maria da Penha é necessário que estejam presentes os requisitos cumulativos de 
relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. A violência psicológica e a violência psicológica 
praticadas por SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA expõe a fragilidade da mulher no âmbito das relações domésticas a ensejar a 
proteção do Estado. Sabe-se que a Lei Maria da Penha alterou diversos dispositivos do Código Penal com o escopo de tutelar a 
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mulher que sofre violência física, psicológica e sexual, seja na condição de esposa, companheira ou mesmo namorada do 
agressor. Assim, é evidente o intuito do legislador de proteger a mulher que é açoitada, pois aumentou as penas para os delitos 
correlatos e criou procedimentos mais rígidos para os infratores. Nesta esteira, o legislador criou algumas medidas protetivas de 
urgência que obrigam o agressor (art. 22, Lei 11.340/06). Conforme se extrai dos artigos 18 e seguintes da Lei 11.340/2006, as 
medidas protetivas são providências cautelares passíveis de serem concedidas inaudita altera pars, posto que servem para 
resguardar a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica e familiar. No caso em tela, torna-se 
 evidente a necessidade da aplicação de algumas dessas medidas contra SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA, pois se continuar 
com a liberdade de se aproximar da sua esposa, por certo continuará a importuná-la,ameaçá-la, quiçá agredi-la novamente e, 
ainda, correrá o risco de perpetrar delitos mais graves contra ela, culminando em consequências mais ultrajantes. Ademais, o 
temor demonstrado pela requerente é pertinente ante a conduta demonstrada pelo requerido e, numa análise perfunctória, 
devem ser deferidas as medidas protetivas, mormente por se tratar de situação de urgência. Em casos como este, na dúvida ou 
até que se tenham mais provas, é preferível não colocar a incolumidade física e/ou psicológica da vítima em risco, prevenindo 
eventual delito contra ela por parte do agressor. Em suma, os fatos noticiados nestes autos subsumem-se à hipótese legal e, 
consequentemente, autorizam a concessão das medidas de proibição de aproximação e contato. Impende salientar que, por sua 
natureza cautelar e, assim, acessória, as medidas protetivas de urgência não se prestam a substituir as ações cíveis ou criminais 
pertinentes, mas tão somente assegurar a integridade física e moral da ofendida enquanto não ajuizada a demanda principal. 
Portanto, devem perdurar apenas pelo tempo necessário para tal finalidade.Ante o exposto, acolho o pedido, para o fim 
DEFERIR a seguinte medida:a.Proibição de que o requerido SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA(CPF: 133.866.621-53) aproxime-
se à distância inferior a 500 (quinhentos) metros da ofendida e familiares desta;b.Proibição de o representado em referência ter 
contato com a ofendida e seus familiares, através de qualquer meio de comunicação;c.Proibição de o representado em 
referência frequentar a residência da ofendida.A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de SEIS (6) 
MESES, findo o qual, não havendo o ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia 
cessada.NOTIFIQUE-SE a ofendida.INTIME-SE, o representado, a cumprir as restrições. Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 
19, § 1.º, parte final e artigos 25 e 26, todos da Lei Federal nº 11.340/06) e à DEFENSORIA PÚBLICA. Ciência à AUTORIDADE 
POLICIAL, para assegurar o cumprimento das medidas protetivas em foco.Advirta-se ao representado que o descumprimento de 
qualquer das medidas protetivas ou a reiteração das ameaças proferidas contra a ofendida, poderá ensejar a decretação de 
PRISÃO PREVENTIVA.SERVE A PRESENTE COMO MANDADOS.CUMPRA-SE.Paraíso do Tocantins/TO, data certificada no 
sistema.JUIZ ADOLFO AMARO MENDESTITULAR DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAÍSO/TOPLANTONISTA CRIMINAL 
REGIONAL  
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 0002084-22.2020.827.2725, chave para consulta n.º 480190681620, movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor do réu Alexon Ferreira Parente, pela prática do delito previsto nas 
sanções do artigo 129, § 9º, e artigo 147, ambos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 38, da Lei 9.605/98, sendo o 
presente Edital para CITAR o acusado ALEXON FERREIRA PARENTE, brasileiro, casado, Agente Comercial, natural de 
Tocantínia/TO, nascido em 13/12/1981, filho de Adely Santana Parentee Luizinha Ferreira Barros, RG nº 350044, SSP/TO, CPF 
nº 959.139.711-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito, os termos da acusação, no prazo de 
10 (dez) dias, tal como preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal, ato no qual poderá alegar tudo o que interesse à 
sua defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não compareça nem constitua 
advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo este 
Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar sua prisão 
preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante à Vara Criminal do Fórum da Comarca de 
Miracema do Tocantins/TO, localizado na Praça Mariano de Holanda Cavalcante, n.º 802, CEP 77.650-000, Miracema do 
Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º, do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do 
réu ou do defensor constituído. Para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou 
o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 
(28/05/2020). Eu, Ednaldo Galvão da Silva, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de 
Ataídes - Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 
Editais de citação 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Ação Civil Coletiva Nº 0004238-10.2020.8.27.2726/TO 
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA 
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RÉU: MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 
EDITAL Nº 1563722 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR EVENTUAIS INTERESSADOS SOBRE O 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins quanto ao Saneamento 
Básico na cidade de Dois Irmãos do Tocantins, PARA caso queiram intervir no processo como litisconsortes ativos no prazo de 
15 (quinze) dias, conforme decisão lançada no evento 17 dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no 
átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 20 de outubro de 2020. Eu, Sônia Maria Ferreira Bezerra 
Carvalho, Técnica Judiciária, digitei o presente. Documento eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito, na 
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 1563722v3 e do código CRC 5fccac7c. 
 

PALMAS 
2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Procedimento Comum registrada sob o n.º 0020072-54.2014.8.27.2729 na qual figura 
como requerente MUNICIPIO DE PALMAS  e requerido ACINAIR ROSA DA CONCEIÇÃO É O presente para CITAR o 
litisconsórcio passivo ALEXANDRE ANDRÉ CHAGAS DA SILVA , portador do CPF nº 939.274.791-87 , estando em lugar incerto 
e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do NCPC. Ressalto 
ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do advogado 
constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 16 de outubro de 2020. Eu, 
Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 

3ª vara cível 
Intimações às partes 

AUTOS: 0024749-54.2019.8.27.2729 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. 
AUTOR: ABDIAS RIBEIRO PORTO, Advogado(a) Romulo Noleto Passos; RÉU: JUSCIMALIA RIBEIRO SILVEIRA LUSTOSA 
Advogado(a):Não Constituído. INTIMAÇÃO: SENTENÇA: Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial declarando, 
nos termos do artigo 9º, inciso III da Lei 8.245/91, rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes. Condeno a parte 
requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos, conforme planilha apresentada pelo autor, acrescido daqueles que venceram até 
a data da efetiva desocupação do imóvel, a serem corrigidos monetariamente desde a data do respectivo vencimento. Em razão 
da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais vão fixados em 
20% sobre o valor da causa. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, DAR BAIXA NO SISTEMA. 
 

3ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0052948-86.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): MARCOS RODRIGUES BRANDÃO 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª 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) MARCOS RODRIGUES BRANDÃO, brasileiro, solteiro, agricultor, 
nascido em 23 de julho de 1977, natural de Dom Pedro-MA, filho de José Soares Brandão e Francisca Rodrigues da Silva, 
portador do RG nº 700.394 SSP/TO (2ª via), inscrito no CPF sob o nº 732.697.941-34, residente na Rua 28, Lote 18, Casa 01, 
Jardim Laila, Palmas-TO, tel. (63) 99233-3384, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00529488620198272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA:  "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem 
oferecer DENÚNCIA em desfavor de MARCOS RODRIGUES BRANDÃO, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido em 23 de julho 
de 1977, natural de Dom Pedro-MA, filho de José Soares Brandão e Francisca Rodrigues da Silva, portador do RG nº 700.394 
SSP/TO (2ª via), inscrito no CPF sob o nº 732.697.941-34, residente na Rua 28, Lote 18, Casa 01, Jardim Laila, Palmas-TO, tel. 
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(63) 99233-3384, mas atualmente recolhido na Casa de Prisão Provisória de Palmas, imputando-lhe a prática do seguinte fato 
delituoso: Consta dos Autos de Inquérito Policial que na data de 21 de novembro de 2019, no período noturno, nesta Capital, o 
denunciado, com total consciência da ilicitude de seu ato, adquiriu, ou recebeu, ou ocultou, coisa que sabia ser produto de crime, 
qual seja: 01 aparelho telefônico celular, marca Alcatel, modelo A5 (Auto de Exibição e Apreensão e demais provas coligidas aos 
eventos 1 e 20 dos autos de IP), em prejuízo da vítima Vitória Barbosa da Silva. Exsurge dos autos investigatórios que durante 
diligências para localizar e identificar um receptador de aparelhos telefônicos nesta cidade, agentes de polícia civil chegaram até 
o ora denunciado, o qual foi abordado na “praça da igreja católica”, em Taquaralto, Região Sul desta urbe. Extrai-se do feito que, 
durante a abordagem e identificação do inculpado, este foi questionado pelos policiais sobre o aparelho de telefone celular marca 
Alcatel, modelo A5, roubado da vítima Vitória Barbosa. Neste instante, o inculpado afirmou que se encontrava na posse do 
referido aparelho telefônico, afirmando que o havia encontrado e o ocultado em sua residência. Os policiais foram até o imóvel 
onde reside o denunciado e apreenderam a res. Por tais motivos o aparelho de telefone celular foi apreendido e o inculpado 
preso e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Na DEPOL, a adolescente vítima afirmou que o 
inculpado teria recebido, ou adquirido, e ocultado o telefone celular dos autores do roubo, bem como teria exigido uma 
“recompensa” para restituí-lo à vítima. O inculpado exerceu seu direito ao silêncio. Portanto, materialidade e autoria delitivas 
encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de 
Restituição e demais provas coligidas aos Autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, 
por seu órgão de execução, denuncia MARCOS RODRIGUES BRANDÃO, já devidamente qualificado, como incurso nas penas 
do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal brasileiro. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-
se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia 
e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, 
prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, 
ainda, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório para a vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo 
Penal, devendo seu representante legal ser intimado para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do 
mandado de intimação a advertência para que, se quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos 
derivados da conduta ilícita ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP. Palmas-TO, 11 de dezembro de 2019. ANDRÉ 
RAMOS VARANDA, 1º Promotor de Justiça da Capital." DESPACHO: "Diante da informação prestada no evento 30, de que o 
acusado teria informado o endereço: RUA 13, QUADRA 28, SN, LOTE 05, CASA 01 OU 2, JARDIM LAILA, PALMAS/TO, 
detemino realização de nova tentativa de citação. Se a diligência não for exitosa, desde já determino que ele seja citado por 
edital, com prazo de 15 dias. Palmas - TO, 24/8/2020. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. 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. 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, 21/10/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

6ª vara cível 
Intimações às partes 

AUTOS Nº: 0018412-49.2019.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
RÉU: JOYD ALVES RODRIGUES 
"ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o 
Cartório de Notas e Registro Civil de Taquaralto ou outro a escolha dos autores, promova a escritura pública de compra e venda 
do imóvel ACSU-SO 60, Conjunto 01, Lote 08, Avenida Teotônio Segurado, Loteamento Palmas, de 1.800m², matrícula nº 
14.620 com a supressão da assinatura de Joyd Alves Rodrigues, CPF nº 004.791.561-74, e conforme o Termo de Quitação e 
Autorização para Escritura e Registro de Imóvel fornecido pela CODETINS, às custas dos autores. Oficie-se ao Cartório de Notas 
e Registro Civil de Taquaralto, noticiando a autorização acima, com cópia dessa sentença. Condeno a requerida ao pagamento 
de custas e taxa judiciária, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, diante da inexistência de valor dado à 
causa e de parcela condenatória. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se o feito. Intimem-se. 
Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0020587-84.2017.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: LÍDER IMOBILIÁRIA LTDA -ME 
"Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar LIDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a indenizar 
KEILA DOS REIS RODRIGUES pelos danos morais sofridos com a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ainda R$ 
8.000,00 (oito mil reais), por danos materiais. Fica ainda pelo demandado o pagamento das custas processuais, taxa judiciária e 
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora em 10% sobre o valor da condenação.Desta 
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sentença, intime-se as partes na pessoa de seus respectivos patronos eletronicamente, bem como o Ministério Público. Havendo 
interposição de recursos, cumprir os seguintes procedimentos: Interposto recurso de embargos de declaração no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, certifique-se a análise do respectivo prazo, fazendo conclusão logo em seguida, não se sujeitando a preparo, 
nos termos dos arts. 1022 e 1023 do NCPC; Caso seja interposto recurso de apelação no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, e 
comprovado o recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, caso não dispensados, intime-se a parte recorrida para 
em igual prazo contrarrazoar o recurso interposto (§1º do art. 1010 do NCPC); Cumprido o item anterior, remeta-se os autos à 
instância superior, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do §3º do art. 1010 do NCPC. E não havendo 
recursos interpostos, certifique-se o trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência (art. 1006 do NCPC). 
Tudo cumprido, arquive-se o feito, com baixa definitiva. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 

Juizado especial cível e criminal - norte 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
AUTOS N°:  0035502-70.2019.8.27.2729/TO 
CHAVE N°: 260940513319 
AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
REQUERENTES: JOSÉ MÁRCIO BITTES e NEIDE APARECIDA RIBEIRO 
ADVOGADA: NEIDE APARECIDA RIBEIRO 
REQUERIDA: AIR FRANCE 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DESPACHO: “A parte autora opôs embargos de declaração (evento 28) e requereu a intimação da requerida AIR FRANCE 
através de e-mail e telefone. Ocorre que, a referida empresa, embora citada (evento 17) foi revel e não possui patrono 
constituído nos autos. Sendo assim, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil determino se proceda a intimação 
para contrarrazões aos embargos de declaração através do Diário Oficial. Após, transcorrido o prazo, retornem os autos 
conclusos para julgamento dos embargos de declaração.(...). Palmas – TO, 27 de Agosto de 2020. ASS: Roniclay Alves De 
Morais” 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GILVANE PEREIRA RAMOS – CNPJ/CPF: 92122310120, 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 00006035120168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20150013910, inscrita em  08/01/2013, 
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20150013911, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX LIC 
FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 695,36 (Seiscentos e Noventa e 
Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROSANA RABELO PEREIRA – CNPJ/CPF: 58843892134, 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 00248653620148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20140008738, inscrita em  05/02/2014, 
referente à TXL-FUNC - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20140008739, inscrita em  05/02/2014, referente à TXL-SANIT - TX LIC 
SANITARIA; 20140008740, inscrita em 05/02/2014, referente à MULTA-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS- AUTO DE 
INFRAÇÃO: 005165, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.425,76 (Um Mil e Quatrocentos e 
Vinte e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
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oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROSANA RABELO PEREIRA – CNPJ/CPF: 58843892134, 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 00248653620148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20140008738, inscrita em  05/02/2014, 
referente à TXL-FUNC - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20140008739, inscrita em  05/02/2014, referente à TXL-SANIT - TX LIC 
SANITARIA; 20140008740, inscrita em 05/02/2014, referente à MULTA-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS- AUTO DE 
INFRAÇÃO: 005165, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.425,76 (Um Mil e Quatrocentos e 
Vinte e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: J. A. MARTINS E CIA LTDA – CNPJ/CPF: 04885303000190, bem como de 
seus sócios coobrigados: ELIANA CRUZ DA SILVA, CPF: 97798835172; JERLEY ALVES MARTINS, CPF: 50898418100  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 00274927620158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-821/2015, inscrita em 
22/07/2015, referente à ICMS PARCELADO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 
29.724,67(vinte e nove mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EMANUELLA CINTIA NEVES MENDONÇA REIS – CNPJ/CPF: 
00938447432, 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 50093533020118272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
20140008738, inscrita em  05/02/2014, referente à TXL-FUNC - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20100001756, inscrita em 
09/02/2009, referente à ISS-PD (ISS PARCELAMENTO DENUNCIADO), cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 58.701,83 (Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Um Reais e Oitenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
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assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARCIO RACY, CPF: 332.631.911-87 e de SAID RACY JUNIOR, CPF: 
587.736.301-87, 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 50087566120118272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
20110001812, inscrita em  05/02/2014, referente à TXL-FUNC - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20100001756, inscrita em 
08/12/2010, referente à DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS; 20110001813, inscrita em 08/12/2010, referente 
à DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de 
R$ 924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDILENE BARREIRA BEZERRA TIMOTEO - CNPJ/CPF: 449.527.241-15, 
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 00091496620148272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20130054237, inscrita 
em  08/01/2013, referente à TXS-COLIXO - TX SERV COLETA LIXO; 20130054238, inscrita em 08/01/2013, referente à IPTU - 
IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20130054239, inscrita em 08/01/2013, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E 
TERRIT URBANO; 20130054240, inscrita em 08/01/2013, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 
20130054241, inscrita em 08/01/2013, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20130054242, inscrita em 
08/01/2013, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20130054243, inscrita em 08/01/2013, referente à 
IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
9.361,04 (Nove Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora 
e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LIDINALVA VIVEIROS DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 54674735149, 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 00190753720158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20150004874, inscrita em  25/03/2015, 
referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20150004875, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU - IPTU - 
IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004876, inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT 
URBANO; 20150004877, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20150004878, 
inscrita em  08/01/2013, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004879, inscrita em 25/03/2015, 
referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004880, inscrita em 25/03/2015, referente à COSIP - COSIP 
- CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20150004881, inscrita em 25/03/2015, referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM 
PUBLICA; 20150004882, inscrita em 09/03/2015, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004883, 
inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004884, inscrita em  09/03/2015, 
referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004885, inscrita em 09/03/2015, referente à IPTU - IPTU - 
IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004886, inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT 
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URBANO; 20150004887, inscrita em 25/03/2015, referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20150004889, 
inscrita em 25/03/2015, referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA; 20150004892, inscrita em  09/03/2015, 
referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004893, inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU - IPTU - 
IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20150004896, inscrita em 09/03/2015, referente à IPTU-N-AJU - RECEITA DIVIDA ATIVA - 
IPTU NAO AJU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.346,21 (Seis Mil e Trezentos e 
Quarenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO 30) DIAS 
O Doutor Jean Fernandes Barbosa de Castro, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Palmeirópolis.TO. 
FAZ SABER a todos que o lerem ou conhecimento tiverem do presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, a Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SENTENÇA DE PRESTAR ALIMENTOS, Proc. nº 
0000905-72.2019.827.2730 em que a E. G. F. G., representado por sua genitora TAYNARA GOMES DE SOUZA move contra 
WELLINGTON FERNANDES CARES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob a numeração 047.623.261-94, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação e apresentar impugnação no prazo legal, caso queira. 
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2 ª via fica afixada no local de costume e no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmeirópolis-TO. Aos 22 dias do mês de outubro de 2020. Eu (Divina Helena 
de Almeida Silva), Técnica Judiciária, o digitei. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO- Por 03 (três) vezes com intervalo de 10 (dez) dias 3ª VEZ. 
O Dr.º JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito desta Comarca de Palmeirópolis/TO, no uso de suas 
atribuições legais, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL verem ou dele conhecimento tiverem que por este 
Juízo e Escrivania Cível tramita os autos de Interdição. nº  0001193-20.2019.8.27.2730, requerida por ILDA DE SOUZA 
SANTOS e interditanda ALZIRA FILOMENA DOS SANTOS e por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca, 
datada de 31/08/2020, foi decretada a interdição de ALZIRA FILOMENA DOS SANTOS, brasileira, viúva, RG nº 126.968, 
SSP/TO, CPF nº 437.727.141-53, residente e domiciliada residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº 176, centro, 
Palmeirópolis/TO, sendo nomeada sua curadora a Sr.ª ILDA DE SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, aposentada, portadora do 
RG n° 1.183.973, SSP/GO, inscrita no CPF/MF n° 217.919.701-25, residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, nº 176, 
centro, Palmeirópolis/TO, SENTENÇA: Dispositivo. Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados na inicial, resolvendo o 
mérito da lide, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, onde CONFIRMO a tutela antecipada concedida no evento 9 e declaro 
a interdição da requerida ALZIRA FILOMENA DOS SANTOS, reconhecendo a condição de incapaz para exercer os atos da vida 
civil. De consequência, nomeio-lhe como curadora a requerente, ILDA DE SOUZA SANTOS, a quem caberá representa-la no 
exercício de todos os atos da vida civil, especificamente na gestão patrimonial. Inscreva-se a presente no livro próprio do 
Registro Civil competente, publicando-se no órgão oficial, de forma resumida, nos termos da legislação processual civil em vigor. 
Lavre-se Termo de Compromisso e façam-se as comunicações necessárias, especialmente à Justiça Eleitoral. Condeno a autora 
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 
termos do art. 85, § 2º, do NCPC/15. Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança na forma, uma vez que lhe foi concedido os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em 
julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Palmeirópolis/TO, data certificada pelo sistema. Este edital deverá ser 
publicado por três vezes no Diário da Justiça, sendo essa a primeira vez, com intervalo de 10 (dez) dias, sob os auspícios da 
Justiça gratuita e para que ninguém negue ignorância deverá ser afixado no placar do Fórum local, na forma legal. Palmeirópolis-
TO, aos 22 de Outubro de 2020. Vilma C. Milhomens Ferreira,Técnica Judiciária o digitei. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0000125-66.2018.8.27.2731   
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Denunciado: PAULIANA FONSECA ARAUJO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado PAULIANA FONSECA ARAÚJO, 
brasileira, união estável, desempregada, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascida aos 10/08/1992, filha de Adones Tiago de 
Araújo e Maria Francisca Fonseca Araújo, CPF 026.100.931-10, RG 1218315, residente na rua Graça Aranha, s/nº, setor 
Serrano II, nesta cidade, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 349-A, do Código Penal. 
E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e 
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o 
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (21 de Outubro de 2020)(21/10/2020). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº  0004288-21.2020.8.27.2731         
Denunciado: ARUZAN DA SILVA PARENTE 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado ARUZAN DA SILVA PARENTE, 
brasileiro, união estável, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 09/08/1982, filho de Noeme Fernandes de Oliveira e 
de Irson da Silva Parente, inscrito no CPF 013.639.171-02, residente na Rua Tancredo Neves, n. 290, Setor Jardim Paulista, 
cidade de Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do 
Código Penal c/c artigo 07, inciso I, da Lei de n. 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos (21 de Outubro de 2020)  (21/10/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que 
digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004941-23.2020.8.27.2731      
Denunciado: LUIZ FERREIRA DA ROCHA FILHO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado LUIZ FERREIRA DA ROCHA FILHO, 
brasileiro, solteiro, motorista de caminhão, nascido aos 03.06.1977, natural de Araguaína/TO, filho de Maria Iris Araújo da Rocha 
e de Luiz Ferreira da Rocha, inscrito sob CPF n.º 712.204.701-63, residente na Rua Jocivalda Alves, n.º 911, próximo à Feira 
Coberta, Centro, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 
129, §9º e art. 147, em concurso material, nos moldes do art. 69, todos do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o 
qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e 
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o 
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (21 de Outubro de 2020) (21/10/2020). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004289-06.2020.8.27.2731 
Denunciado: LUZINETE MARQUES DOS SANTOS 
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RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado LUZINETE MARQUES DOS 
SANTOS, brasileira, união estável, do lar, nascida em 02/12/1981, natural de Cristalândia/TO, filha de Maria Marques dos 
Santos e Sebastião Marques Filho, inscrita no CPF 000.188.021-76, residente na Rua Tancredo Neves, n. 290, Jardim Paulista, 
cidade de Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do 
Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa 
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (21 de Outubro de 2020) (21/10/2020). Eu (MIKAELLY 
CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004239-77.2020.8.27.2731     
Denunciado: 0004239-77.2020.8.27.2731     
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado CÉLIO MARCOS CAVALCANTE 
MILHOMEM, brasileiro, convivente, gerente comercial, nascido em 28/07/1981, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de 
Maria das Graças Cavalcante Milhomem, inscrito no CPF 937.753.261-20 e no RG 245.414/TO, residente na R. Barão do Rio 
Branco, n. 2123, casa A, Centro, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas 
sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro 
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos (21 de Outubro de 2020) (21/10/2020). Eu ([$processo.getNomeServidor()]-Técnica Judiciária), que digitei e 
subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 60(sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: 0001489-10.2017.8.27.2731      
Acusado: QUITÉRIA DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado Quitéria Da Silva, brasileira, solteira, do lar, nascida em 18/04/1977, natural de Carneiros/AL, filha 
de José Francisco da Silva, portadora do RG n° 677.694 SSP/TO e CPF n° 363.943.353-04, residente no ASSENTAMENTO 
SANTA RITA, CHÁCARA PODER DE DEUS, HÁ 30 KM DE GOIANORTE/TO, FONE 63 98496- 3602, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor 
da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (21 de Outubro de 
2020) (21/10/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA)-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi. 
 

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

EDITAL Nº 1446447-PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo 
de l0 (dez) dias – 1ª Publicação 
PROCESSO N°0001174-11.2019.8.27.2731/TO 
AUTOR: GECIVANDA RODRIGUES DE SOUZA 
RÉU: RAFAEL RIBEIRO SANTOS 
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O Excelentíssimo Senhor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa a AÇÃO 
DE INTERDIÇÃO sob o nº. 0001174-11.2019.8.27.2731, requerida por GECIVANDA RODRIGUES DE SOUZA em face de 
RAFAEL RIBEIRO SANTOS, sentenciada em 15/06/2020 (ev. 94), a qual segue transcrita: "1. Relatório. Os presentes autos 
estão autuados com a classe de “Interdição” e com o assunto “Nomeação, Curatela, Família, DIREITO CIVIL”, em que figura 
como autor GECIVANDA RODRIGUES DE SOUZA e como réu RAFAEL RIBEIRO SANTOS. Pede o autor seja o requerido 
submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao cargo de curador. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) o 
interditando não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e 
seus bens, porquanto portador de doença mental de CID. F.71, sendo incapaz de gerir os atos de sua vida. b) que é irmã de 
crianção do requerido, sendo a única pessoa apta a exercer a curatelada, visto que seus genitores já faleceram.  Instruindo o 
pedido vieram os documentos pessoais das partes (ev. 1, PROC 2 e ev. 8, CERTNASC3 e DOC PESS2) e 
atestado/laudo/receituário médico (ev. 1, ANEXOS PET INI4 e ANEXOS PET INI5). Atestados de óbito dos pais do interditando 
foram apresentados no curso do processo (ev. 61 e 64). Curatela provisória não foi deferida, tendo em vista a ausência de 
vínculo de parentesco entre a autora e o réu (ev.13).  O requerido foi citado (ev. 37), compareceu à audiência de interrogatório 
designada, onde, através de curadora especial nomeada, ofereceu contestação, pugnando pela improcedência do pedido. No 
mesmo ato, o Órgão Ministerial pugnou pela concessão da curatela provisória do interditando à requerida, o que foi deferido 
(ev.55). Os laudos do GGEM constam dos eventos 67 e 68, o da Junta Médica está anexado no evento 39. As partes foram 
intimadas dos laudos (ev. 70 e 85). A curadora especial manifestou ciência (ev. 87). Instado, o Ministério Público aviou parecer 
manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev. 92). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação. Considerando o 
procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), o feito comporta julgamento. 
Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as condições da ação e os 
pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito. Impede verificar a 
existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se o requerido à interdição parcial, bem assim se o autor reúne as 
condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curador. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita, aos 
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, 
sempre será chamada de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos 
reprodutivos naturais ou não, adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo 
com o art. 755, § 1º, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso 
em tela, o requerido RAFAEL RIBEIRO SANTOS deve realmente ser interditado, pois, examinado (ev. 39), concluiu-se que 
foi “diagnostico de Retardo mental leve (CID F70)”. O perito ainda concluiu, a partir dos quesitos apresentados por este Juízo, 
que o transtorno mental do requerido compromete seu discernimento e a capacidade de gerir seus bens e sua vida civil. Diante, 
pois, das observações do médico, especialmente o fato do requerida não ter sozinho condições de administrar seus bens, 
afigura-se necessário submetê-lo à curatela, para tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa da curadora, extrai-se que 
a autora é a pessoa mais indicada, pois, em que pese não esteja no rol de legitimados (art. 747, CPC), não existem parente 
aptos para exercer tal múnus, bem como, restou comprovado, pelos laudos da Equipe Multidisciplinar, que a autora é quem 
dispensa todos os cuidados necessários ao interditando, demonstrando ser comprometida com o seu bem estar. 
Vejamos: Referente à Gecivanda, ela já desempenha o cuidado com o irmão há bastante tempo e é cuidadosa quanto às 
necessidades de Rafael [...] Gecivanda também demonstrou ser uma pessoa equilibrada, responsável, dedicada e assertiva na 
execução de tarefas, além de não seguir padrões de comportamentos agressivos e uma boa capacidade em controlar impulsos. 
Portanto, não houve indícios que inviabilizam o pedido da irmã (ev.67). Diante dos fatos verificados o profissional do serviço 
social mostra um entendimento favorável à interdição dos Direitos Civis de Rafael Ribeiro Santos, entendendo a necessidade de 
curatela para Gecivanda Rodrigues de Souza (ev.68). Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil 
(aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto 
lógico, haja vista que há tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu 
bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque não 
houve demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 
1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação 
de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização 
excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários 
mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do 
artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao 
cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito 
Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. Dispositivo: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão 
proferida no evento 12; para, 2. ACOLHO o pedido inicial, assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 
487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial do requerido RAFAEL RIBEIRO 
SANTOS, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) 
NOMEAR a autora GECIVANDA RODRIGUES DE SOUZA como sua CURADORA DEFINITIVA; 3. Fica a curadora dispensada 
do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, 
inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 
3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de 
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computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), 
onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da 
interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. 
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 
1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da 
gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 
Efetuada a baixa, em atendimento ao art. 5º, § 2º do Provimento n.º 09/2019/CGJUS/TO, remeta-se à Contadoria Judicial 
Unificada. Intimem-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema." E para que torne-se conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local e no Diário 
da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 29/09/2020. Eu, Brwnno Gomes da Silva, Estagiário TJ, Matrícula 
357873, digitei. 
 

PIUM 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1952/2020 - PRESIDÊNCIA/DF PIUM, de 16 de outubro de 2020 
O Exmo. Dr. JORGE AMÂNCIO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Pium/TO, no uso das 
atribuições legais e etc, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000019428-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no artigo 16 da Instrução Normativa nº 2, de 13 de Janeiro de 2020. 
 Art. 1º.  Designar os servidores: Luiza Monteiro Valadares, matrícula: 165839, Luziene Monteiro Valadares Azevedo, matrícula: 
92351 e Divina Lúcia Gomes Araújo Lopes, matricula: 246055, para, sob a Presidência da primeira, comporem a Comissão de 
Inventário Anual dos Materiais do Almoxarifado desta Comarca de Pium/TO, visando o levantamento dos materiais. 
Art. 2º. A referida comissão terá o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório 
conclusivo. 
Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de citação 
 
EDITAL Nº 1467456 PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000757-93.2012.8.27.2738/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: CLOVIS LUZ 
FINALIDADE: I- CITAR a parte executada CLÓVIS LUZ, brasileiro, demais qualificações pessoais desconhecidas, atualmente em 
local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente Ação, e, querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias. 
DESPACHO:"I. Defiro o Requerimento vindicado no evento 103. Cite-se por edital, conforme requerido. II. Não havendo 
manifestação, nomeio curador especial ao Réu citado por edital a Defensoria Pública Estadual, que deverá ser intimada para 
apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 186 e 335). III. Após, conclusos. Intimem-se." Taguatinga/TO, 02 de 
Novembro de 2020.  JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS  
Processo nº 0003045-21.2020.8.27.2738  –  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: GUSTAVO RAIMUNDO BARRETO 
Requerido: LOURIVAL ALVES BARRETO 
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado LOURIVAL ALVES BARRETO, brasileiro, união estável, operador de máquinas 
agrícolas, portador do RG n° 867.821 SSP/TO, inscrito no CPF/MF n° 933.896.981-91, residente e domiciliado  em lugar incerto 
e não sabido, para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento integral da dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-lo (CPC, 528). DESPACHO:"Concedo aos Requerentes os benefícios da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).O feito 
tramitará em segredo de justiça nos termos do art. 189 do CPC.INTIME-SE o Requerido para, em 3 (três) dias, efetuar o 
pagamento integral da dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (CPC, 528).Ausente o pagamento, 
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justificativa ou comprovação da impossibilidade de quitação certifique-se e providencie a documentação necessária a efetivação 
do protesto do devedor (CPC art. 517).Faça-se constar no mandado a advertência de que foi pedida a prisão civil do 
devedor.Não demonstrado o cumprimento da obrigação, expeça-se mandado de PRISÃO civil do devedor pelo prazo de 60 dias, 
a qual deverá ser cumprida em regime domiciliar  nos termos da Recomendação CNJ n. 62/2020 e da Lei n. 14.010/2020, art. 15 
("Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3º e seguintes da Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem 
prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações").Via digitalmente assinada desta decisão servirá como mandado". ALAN 
IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 5000794-23.2012.8.27.2738 –  Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: NALO ROCHA BARBOSA 
Requeridos: ALTAMIRANDO ZEQUINHA GONÇALVES TAGUATINGA e GERALCI MESSIAS GONÇALVES 
FINALIDADE: Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, inciso II, e 925 do Código de 
Processo Civil, uma vez que resta demonstrado nos autos ter a parte devedora cumprido a obrigação.Custas, se houver, pela 
parte executado.Recolha-se o mandado inicial; baixe-se eventual penhora.Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. 
Intimem-se.Após o trânsito em julgado e o cumprimento de todas as determinações, arquive-se, com as cautelas de costume. 
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 5000005-44.2000.8.27.2738  –  Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requeridos: POSTO TAGUATINGA LTDA e ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE CASTRO PESSOA 
FINALIDADE: Intimar os requeridos da sentença em sua parte conclusiva;  Cuida-se de execução fiscal na qual a parte devedora 
cumpriu a obrigação.Decido.Conforme informado pela Exequente no evento 44, houve o cumprimento integral da obrigação por 
parte do Executado, logo, o feito perdeu o seu objeto.Assim, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito (CPC, 
487, III, "b" c/c 924, II).Levante-se a penhora, se houver.Expeça-se alvará de levantamento em favor do credor, se for o 
caso.Sem custas ou honorários.Baixe-se o processo. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0002786-26.2020.8.27.2738 –  Cumprimento de Sentença  
Requerente: WEVILLA FERNANDES SOUZA 
Requeridos: ADSON FERNANDES DOS SANTOS 
FINALIDADE: Intimar os requeridos da sentença em sua parte conclusiva;  Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desistência da 
parte Autora e DECLARO o processo extinto com resolução de mérito (CPC, 487, III, “c”).Custas pela Requerente; honorários 
advocatícios indevidos. Contudo a execução desta verba será condicionada à melhora das condições financeiras da parte 
Autora, no prazo de 5 (cinco) anos, eis que beneficiária da gratuidade de justiça (CPC, 98).Não havendo recurso, arquivem-se os 
autos. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0002033-69.2020.8.27.2738 –  Procediemento Comum 
Requerente: TERCIUDA BARBOSA MARTINS 
Requeridos: HÉLIO RODRIGUES NETO e LEIDNAM BARBOSA MARTINS 
FINALIDADE: Intimar os requeridos da sentença em sua parte conclusiva;  Pelo exposto, JULGO PROCECENTE o pedido na 
com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, de acordo com os artigos 227 da Constituição Federal e 33 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e CONCEDO a guarda de THAYNA RODRIGUES BARBOSA à tia materna TERCIUDA 
BARBOSA MARTINS.Lavre-se o termo de guarda definitivo.Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e 
honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual.Publicada pelo 
sistema. Registro desnecessário. Intimem-se.Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se.Expeça-se o necessário. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS  
Processo nº 0003013-16.2020.8.27.2738   –  Embargos à Execução 
Requerente: LEANDRO MARINHO COSTA  
Requerido: GELDERES DEODATA SOUZA ME 
FINALIDADE: Intimar a requerida da sentença em sua parte conclusiva; SENTENÇA Ante o exposto e fundamentado, diante da 
flagrante inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código 
de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte embargante. Quanto aos honorários, fixo-os em 10% sobre o valor 
da ação. No entanto, suspendo sua exigibilidade pois lhe defiro os benefícios da AJG.Se houver interposição de embargos de 
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declaração, intimar a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 1.023, §2º, 
do CPC. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão.Em caso de interposição de apelação, 
intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Se a parte apelada interpuser 
apelação adesiva, intimar a parte apelante para apresentar contrarrazões, conforme dispõe o §2º do art. 1.010 do CPC.Enfim, 
interposto recurso e atendidas as formalidades dos §§1º e 2º do art. 1.010 do CPC, remetam-se os autos ao TJTO, independente 
de nova conclusão.Após o trânsito em julgado e o cumprimento de todas as determinações, arquive-se, com as cautelas de 
costume.Publicada pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 

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

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000168-66.2010.8.27.2740/TO 
CHAVE nº 931175271515 
AUTOR: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ 
RÉU: BALESTRERI DO BRASIL EXP IMP LTDA 
EDITAL Nº 1564829 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito Titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude 
e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum Cível, autuada sob o n° 
50001686620108272740, chave nº 931175271515  tendo como requerente SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - SEFAZ e como requerido BALESTRERI DO BRASIL EXP IMP LTDA, sendo o presente 
para INTIMAR a BALESTRERI DO BRASIL EXP IMP LTDA, CNPJ nº 83.657.379/0001-34, atualmente em local incerto e não 
sabido, do inteiro teor da penhora realizada nos presentes autos, via sistema RENAJUD, restrição total do veículo de placa MVY 
2210, RENAVAM 729943887, para, querendo, embargar no prazo legal de 15(quinze) dias. DESPACHO: “Diante da penhora 
realizada intime-se o executado para embargar no prazo legal. Após, independentemente, de qualquer manifestação intime-se a 
exeqüente. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito” 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. Tocantinópolis, data e hora certificadas 
pelo sistema. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA 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 nº 0000235-61.2015.8.27.2734 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL 
Requerente: BUNGE ALIMENTOS S/A 
Advogado: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA  OAB SP206727 
Requeridos: SERGIO BARBIERI (001.191.068-25) e MARIA SONIA SPERANDIO (202.649.849-00). 
A Doutora ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO - Juíza de Direito da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Peixe, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, 
CITA os requeridos abaixo identificada para o disposto no campo finalidade: CITAÇÃO dos requeridos SERGIO BARBIERI, 
pessoa física, inscrito no CPF sob o nº 001.191.068-25 e MARIA SONIA SPERANDIO, pessoa física inscrita sob o nº 
202.649.849-00, que se encontram atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da presente 
demanda, e, para, querendo no prazo de 20 (vinte) dias CONTESTEM a ação sob pena de confissão e revelia dos fatos 
articulados na inicial como verdadeiros, art. 335 e 344 do NCPC. DECISÃO: "(...) Assim, DEFIRO o pedido de arresto do bem 
imóvel registrado sob a matrícula nº 3.092 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, até a quantia do 
valor atualizado e indicado na execução. EXPEÇA-SE Carta Precatória de arresto para a Comarca de Paranatinga/MT, e 
encaminhe após o pagamento de todas as despesas processuais. EXPEÇA-SE edital de Citação, prazo de 20 (vinte) dias úteis 
contados da data de sua publicação. PUBLIQUE-SE no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (NCPC, art. 257, II). 
Intime-se. Cumpra-se. Datado e certificado pelo sistema e-proc. ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO Juíza de Direito em 
substituição (...)". 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. Peixe/TO, 14 de 
outubro de 2020. Eu, ANA CLARA DA SILVA ABREU DO NASCIMENTO, Estagiária do NACOM, que digitei e subscrevi. 
Assinado eletronicamente por ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO, Juíza de Direito. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível 
Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso - Fone/Fax (63) 3361-1127 - CEP: 77.600-000 

  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
(CPC, artigos 256 e 257) Prazo: 30 (TRINTA) dias 
ORIGEM: Processo eletrônico: 0005304-15.2017.827.2731; Chave do Processo: 977722428117; Natureza da Ação: Ação de 
Execução de Título Extrajudicial; Valor da Causa: R$ 43.058,11 (quarenta e três mil e cinquenta e oito reais e onze centavos); 
Exequente: BANCO BRADESCO S.A; Advogado do Exequente: Dr. Frederico Dunice Pereira Brito - OAB/DF nº 21822; 
Executados: EMPRESA: MINEIRÃO CONFECÇÕES LTDA e seu representante legal: ZELITO JUNIOR BORBOREMA; 
CITANDO(S) O EXECUTADO: 
EMPRESA: MINEIRÃO CONFECÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.935.798/0001-42, 
bem como de seu representante legal, o Sr. ZELITO JUNIOR BORBOREMA, pessoa física, inscrita no CPF nº 036.088.786-45, 
atualmente com endereço em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAÇÃO DO EXECUTADOS, já acima 
qualificados, aos Termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, para, no prazo de TRÊS (3) DIAS, efetuar o pagamento 
da dívida, no valor atualizado de R$ 43.058,11 (quarenta e três mil e cinquenta e oito reais e onze centavos), nos exatos 
termos do artigo 827 e 829 do NCPC, mais custas e verba honorária em favor do advogado do exeqüente, no percentual de 
10% do valor da execução que, no caso de pronto pagamento dos devedores no prazo de três (03) dias, fica reduzida à 
metade ou 5% (NCPC, art. 827,§ 1º), na redação dada pela Lei 13.105/2015), ou proceder a indicação de bens de sua 
propriedade livres e desembaraçados de ônus, para penhora, com documentos atuais comprobatórios da propriedade, no 
prazo de CINCO (05) DIAS, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça e multa em desfavor do executado 
devedor no valor de 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exeqüente.  É, em 
caso de não pagamento, serão procedidos PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem à satisfação da dívida, 
ou dos bens indicados na inicial e/ou dados em garantias, no termos dos artigos 829,§ 2º, e 830 do NCPC. ADVERTÊNCIA. 
Ficam os executados/devedores advertidos, que o prazo para EMBARGAREM A EXECUÇÃO é QUINZE (15) DIAS, 
independentemente de penhora, contados do primeiro dia útil seguinte ao fim do prazo do Edital (NCPC, art. 915 - C-C 231, 
IV). Ficando ainda, intimado do inteiro teor do Despacho/Decisão, contido nos autos de nº 0005304-15.2017.827.2731 e Chave 
do Processo: 977722428117. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax 
(63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins - TO, ao um (01) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, 
Amanda Martins Milhomem, Estagiária Judicial, o digitei. 
  

Juiz ADOLFO AMARO MENDES 
Titular da 1ª Vara Cível 

  
  

 
PALMAS 

3ª Vara Cível 
  

Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, s/n, 3ª Vara Cível - Bairro: Plano 
Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63) 3218-4565 - http://www.tjto.jus.br - Email: civel3palmas@tjto.jus.br 

  
MONITÓRIA Nº 0033672-06.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: CONDEVRAN MENDES CARDOSO 
AUTOR: COMERCIO E MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS LTDA ME  
RÉU: DENISON LARANJEIRA GOMES 
  

EDITAL Nº 217980 
 EDITAL DE CITAÇÃO 

  
AUTOS N°: 0003771-90.2018.8.27.2729    
AÇÃO: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSORIOS DA LOCAÇÃO 
CHAVE: 765861719718 
REQUERENTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ITAMARAY LTDA ME 
REQUERIDO: MATHEUS DALL ANTÔNIA 
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO do requerido MATHEUS DALL ANTÔNIA - CPF 342.849.988-38, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para que pague, no prazo 15 (quinze) dias úteis, o 
valor de indicado na inicial R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), acrescido apenas de correção monetária contada da 
inadimplência e juros de 1% ao mês contados da citação, ou oferecer embargos, sob pena de, não havendo pagamento ou 
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embargos, constituir-se-á de pleno direito a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação. Cientificando-a de que, caso 
haja pagamento sem embargos, ficará isenta de custas, e os honorários advocatícios serão devidos à ordem de 5% (cinco por 
cento) do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC). 
DESPACHO: Considerando que o prazo pleiteado pela parte autora no evento último já expirou a muito tempo, intime-a pela 
última vez para que, no prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove a publicação do edital, sob pena de extinção da demanda. 
SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4532. 
Palmas-To, 21 de outubro de 2020 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
PRESIDÊNCIA 

Decretos 
 
Decreto Judiciário Nº 463, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando o disposto no art. 12, §1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 5283/2020, expedido pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Palmas, por meio do qual solicitou 
a cessão, em caráter extraordinário, do servidor Rodrigo José Malta de Oliveira, Técnico Judiciário, matrícula 168928, para 
prestar apoio ao Cartório Eleitoral respectivo durante a realização das Eleições Municipais de 2020, pelo prazo de 30 (trinta) dias 
e a partir de 22/10/2020; 
CONSIDERANDO os termos do art. 35, I, IV e XVII, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) e do parágrafo 
único do art. 1º da Resolução TRE/TO nº 474, de 23 de junho de 2020, e o contido no processo SEI nº 20.0.000023460-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ceder ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins o servidor Rodrigo José Malta de Oliveira, Técnico Judiciário, 
matrícula nº 168928, para prestar apoio ao Cartório da 29ª zona Eleitoral de Palmas durante a realização das Eleições 
Municipais de 2020, pelo prazo de 30 (trinta) dias e a partir de 22 de outubro de 2020, com ônus para o órgão de origem. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 464, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000023268-9, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Alessandra de Noronha Carvalhal do cargo de provimento 
em comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Amado Cilton. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 465, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000023268-9, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Alessandra de Noronha Carvalhal do cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Amado Cilton. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 466, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000023265-4, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Vera Lúcia Pontes do cargo de provimento em comissão 
de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Amado Cilton. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 467, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000023265-4, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Vera Lúcia Pontes do cargo de provimento em comissão de 
Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Amado Cilton. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 469, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 10ª Sessão Virtual Administrativa realizada no período 
de 15 a 21 de outubro de 2020 e o contido no processo SEI nº 20.0.000012534-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Promover, pelo critério de merecimento, o juiz Jean Fernandes Barbosa de Castro da Comarca 2ª Entrância de 
Palmeirópolis-TO para a Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Taguatinga-TO. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 470, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 10ª Sessão Virtual Administrativa realizada no período 
de 15 a 21 de outubro de 2020 e o contido no processo SEI nº 20.0.000012539-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, a juíza Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta da Comarca de 2ª Entrância de 
Ananás-TO para a Comarca de 2ª Entrância de Xambioá-TO. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 471, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 10ª Sessão Virtual Administrativa realizada no período 
de 15 a 21 de outubro de 2020 e o contido no processo SEI nº 20.0.000012541-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de merecimento, o juiz Jordan Jardim da Comarca de 2ª Entrância de Filadélfia-TO para a Comarca 
de 2ª Entrância de Arapoema-TO. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 472, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 10ª Sessão Virtual Administrativa realizada no período 
de 15 a 21 de outubro de 2020 e o contido no processo SEI nº 20.0.000012586-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, o juiz Herisberto e Silva Furtado Caldas da Comarca 1ª Entrância de Aurora do 
Tocantins-TO para a Comarca de 1ª Entrância de Goiatins-TO. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 473, de 22 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 10ª Sessão Virtual Administrativa realizada no período 
de 15 a 21 de outubro de 2020 e o contido no processo SEI nº 20.0.000012589-0, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de merecimento, o juiz Vandré Marques e Silva da Comarca 1ª Entrância de Wanderlândia-TO para 
a Comarca de 1ª Entrância de Itacajá-TO. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portarias 

Portaria Nº 1992, de 21 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000007003-4; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 19 de dezembro de 2020, os efeitos da Portaria nº 911, de 26 de maio de 
2020, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar amplamente nos 
julgamentos (decisões e sentenças) e despachos na 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, bem como a 
equipe do cartório NACOM para auxiliar na prática de atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de outubro de 2020. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 2008, de 22 de outubro de 2020 
Dispõe sobre a escala para o Plantão Judiciário de 2º grau no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no período 
compreendido entre às 18h do dia 18/12/2020 e às 11h59 min. do dia 7/1/2021, e dá outras providências.  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na 
Resolução TJTO nº 58, de 30 de agosto de 2019, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de dar ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará no período de plantão; 
CONSIDERANDO a decisão do egrégio Tribunal Pleno, na 10ª Sessão Virtual Administrativa do ocorrida entre os dias 15 e 
21/10/2020,  bem como o contido no Processo SEI nº 19.0.000035166-3; 
RESOLVE:  
Art. 1º Fica estabelecida a escala de Plantão Judiciário de 2º grau relativa ao período do recesso forense, compreendido entre às 
18h do dia 18/12/2020 e às11h59 min. do dia 7/1/2021, conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ANEXO ÚNICO 

Desembargador João Rigo Guimarães das 18h do dia 18/12/20120 às 11h59 min. do dia 28/12/2020 

Juiz Convocado Jocy Gomes de Almeida das 12:00h do dia 28/12/2020 às 11h59 min. do dia 7/1/2021 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Provimentos 

PROVIMENTO Nº 011, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020. 
  
Altera o artigo 764, § 1º do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO, que dispõe sobre a distribuição dos incidentes processuais 
criminais. 
  
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização da Corregedoria-Geral da Justiça, bem como dos atos praticados 
pelos órgãos jurisdicionais (art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça); 
CONSIDERANDO a competência do Corregedor-Geral da Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados 
ao aperfeiçoamento das atividades judiciárias (art. 5º, inciso II, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça); 
CONSIDERANDO as disposições contidas no SEI nº 20.0.000016969-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º. O artigo 764, § 1º do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 764. Os incidentes processuais criminais são questões pontuais a serem decididas pelo magistrado e serão distribuídos em 
autos apartados, vinculado aos autos principais, para não causar prejuízo ao trâmite processual do inquérito policial, ação penal 
ou execução penal. 
§ 1º Os incidentes criminais serão distribuídos de acordo com as classes processuais respectivas, conforme a tabela taxonômica 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)." (NR) 
Art. 2º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se.  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Corregedor-Geral da Justiça 

  
 

Recomendações 
 
RECOMENDAÇÃO Nº Nº 008, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020. 
  
Recomenda aos magistrados com competência criminal para que observem o que dispõe o art. 40 da Instrução Normativa nº 
5/2011. 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e de normatização da Corregedoria-Geral da Justiça, bem como dos atos praticados 
pelos órgãos jurisdicionais (art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça); 
CONSIDERANDO a competência do Corregedor-Geral da Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados 
ao aperfeiçoamento das atividades judiciárias (art. 5º, inciso II, do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça); 
CONSIDERANDO as disposições da Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial 
eletrônico - e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; e 
CONSIDERANDO as disposições contidas no SEI nº 20.0.000016969-3; 
RESOLVE: 
RECOMENDAR aos Juízes de Direito com competência criminal que, observem ao disposto no art. 40 da Instrução Normativa n. 
05/2011 e, por consequência, determinem a intimação do representante da parte para apresentar a postulação em separado, no 
caso de ser apresentado o incidente “dentro” dos autos da ação penal ou inquérito policial.  
Publique-se. Cumpra-se.  

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Corregedor-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 641/2020, de 21 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/79977;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ, matrícula nº 95146, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 09/09/2020 a 11/09/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 642/2020, de 21 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/79978;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor PETRONIO JARBAS MARTINS DA LUZ, matrícula nº 95146, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 14/09/2020 a 17/09/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
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Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 643/2020, de 21 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/79979;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o servidor JURCELES DE MELO RODRIGUES, matrícula nº 93740, ocupante do cargo efetivo de 
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 18/09/2020 a 02/10/2020, com o 
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 644/2020, de 21 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, o art. 27, § 1º, da Lei nº 126, de 17 de dezembro de 
2019, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para 
operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e 
considerando o protocolo de solicitação nº 2020/79980;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora CLARICIA TOLINTINO AGUIAR, matrícula nº 352134, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor MARIO SERGIO MELLO XAVIER, matrícula nº 254547, ocupante do cargo comissionado de 
CHEFE DE SECRETARIA, da COMARCA DE DIANÓPOLIS no período de 28/09/2020 a 01/10/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 635/2020, de 22 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ADRIANA BARBOSA DE SOUSA, matrícula nº 229446, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 22/10 a 20/11/2020, a partir de 22/10/2020 até 20/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/04/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 645/2020, de 22 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/80069;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora ZEINA EL KADRE DE MELO, matrícula nº 354476, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir o servidor ALDAIR MARQUES NETO, matrícula nº 84349, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS no período de 20/10/2020 a 26/10/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

  

Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
 A. A. DE SOUSA - INDUSTRIA 09.661.074/0001-43 5036079-70.2013.827.2729 R$ 154,41 
ADELIA PEREIRA DE ANDRADE 345.068.701-82 0019083-14.2015.827.2729 R$ 398,21 
 AGEMIRO DE BRITO XAVIER 499.348.801-72 0014937-48.2015.827.2722 R$ 153,52 
AIRTON JOSE BATISTA FERREIRA 457.874.761-15 5000529-06.2011.827.2722 R$ 182,55 
ALDO SANTOS 060.084.298-34 5020579-61.2013.827.2729 R$ 188,92 
ALFRIDES BAUER 004.229.329-49 5013033-24.2013.827.2706 R$ 2.884,39 
ANTONIO BENTO DOS REIS  526.411.201-00 0008147-50.2017.827.2731 R$ 140,21 
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO 129.503.273-20 0006581-70.2019.827.2707 R$ 567,38 
ARNALDO DA SILVA ROCHA  218.856.481-20 0000321-63.2014.827.2735 R$ 105,75 
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 07.207.996/0001-50 0000761-62.2014.827.2734 R$ 25,50 
BENEDITO LOURENCO RODRIGUES 612.010.491-72 0003277-11.2020.827.2713 R$ 337,48 
CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA 455.229.011-87 0017539-83.2018.827.2729 R$ 18,16 
CASSIA MARTINS DA SILVA 006.131.606-73 5007219-59.2013.827.2729 R$ 107,50 
CHAGAS & VIEIRA LTDA 05.339.465/0001-95 5001901-71.2008.827.2729 R$ 279,26 
CONSTRUIR - LOCADORA DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA 

21.504.849/0001-72 0006892-35.2017.827.2706 R$ 72,00 

DENISSE OLIVEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS 892.843.801-20 0000305-61.2018.827.2738 R$ 24,50 
DEVAIR JOSE TEIXEIRA 196.235.931-04 5009171-94.2013.827.2722 R$ 171,59 
DIONE SOUSA AMARAL 006.070.981-20 5030663-24.2013.827.2729 R$ 297,66 
DIVINO COELHO DE OLIVEIRA 228.454.531-91 0007006-31.2019.827.2729 R$ 132,00 
DORVALINO ANDRADE SEVERINO ME 04.041.177/0001-97  5034929-54.2013.827.2729 R$ 155,06 
E E R DAS NEVES 07.572.372/0001-31 0016520-68.2015.827.2722 R$ 138,05 
EDUARDO ALVES DOS SANTOS  041.429.111-55 0023245-73.2015.827.2722 R$ 126,95 
EVANDRA DIAS DOS SANTOS 020.244.161-01 5004736-32.2013.827.2737 R$ 42,50 
EZITA FERREIRA LIMA 347.757.221-15 0001068-23.2016.827.2709 R$ 20,50 
FABIANI DE OLIVEIRA BROLLO EIRELI 19.891.490/0001-91 0000302-38.2019.827.2717 R$ 19,50 
FERNANDA GONCALVES DE SA  042.107.141-94 0004876-10.2015.827.2729 R$ 189,00 
FRANCISCO DE ASSIS MENDES 499.311.211-49 0010014-71.2018.827.2722 R$ 15,50 
FRANCISCO KLEBER MELO DAMASCENO 339.279.523-20 0008561-25.2015.827.2729 R$ 197,56 
GABRIEL JOSE DE ALMEIDA SOBRINHO 388.924.131-04 5019646-88.2013.827.2729 R$ 189,30 
GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA 330.413.851-04 5007361-84.2013.827.2722 R$ 219,16 
INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 38.138.590/0001-96 5000441-50.2010.827.2706 R$ 670,24 
IRAN ALVES DE OLIVEIRA 302.624.451-15 0001062-42.2019.827.2731 R$ 925,05 
IZABEL FERREIRA ALVARENGA 388.905.501-04 0045138-65.2016.827.2729 R$ 112,76 
J D PINHEIRO BORGES 01.125.869/0001-25 5009563-34.2013.827.2722 R$ 180,23 
JADILSON SILVA FEITOSA 372.043.942-91 0022886-97.2018.827.2729 R$ 157,04 
JAIR CORREA 108.603.479-15 5001260-88.2005.827.2729 R$ 59,50 
JAKES RUFINO DA COSTA 005.711.861-22 0000258-04.2015.827.2735 R$ 122,27 
JAMES DEAM CARNEIRO CHAVES 970.904.921-68 0014631-79.2015.827.2722 R$ 105,50 
JANIO GOMES DE SOUSA 302.174.151-72 0004382-09.2019.827.2729 R$ 109,60 
JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 904.103.001-87 0020932-55.2014.827.2729 R$ 540,82 
JOAO VICTOR MOREIRA DE FREITAS 664.351.023-68 0017630-18.2014.827.2729 R$ 23,50 
JOAQUIM MIRANDA LEITE 500.322.671-34 0001788-03.2016.827.2737 R$ 119,50 
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JOSE DE SOUZA E SILVA 013.937.151-68 5031347-80.2012.827.2729 R$ 685,30 
JOSE LOPES PEREIRA 106.353.273-68 0000124-19.2020.827.2729 R$ 16,50 
JUSCELIO FAGNER AIRES DA SILVA 865.276.731-91 0005970-61.2018.827.2737 R$ 146,31 
KLEBER FERNANDES CORREA 873.080.881-20 0049737-42.2019.827.2729 R$ 334,95 
LEOPOLD TAUBINGER FILHO 464.525.169-49  0004008-42.2014.827.2737 R$ 158,26 
LEVI FERREIRA DE SAMPAIO 258.172.563-04 5009984-37.2012.827.2729 R$ 228,21 
LUCIMAR MARIA CARVALHO DE JESUS 454.453.461-53 5004116-78.2012.827.2729 R$ 194,04 
LUCINEIDE DIAS SILVA SANTOS 004.129.331-28 5019288-95.2013.827.2706 R$ 110,34 
LUIZ ALMEIDA DE SOUZA 220.437.485-72 5041234-54.2013.827.2729 R$ 55,50 
LUNABEL INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS EIRELI 37.072.089/0002-92 0023434-25.2018.827.2729 R$ 190,70 

M E R LACERDA 00.147.679/0001-46  5000145-96.2008.827.2706 R$ 171,40 
MACARIO ROSILHO NETO 156.113.188-19 0012003-20.2015.827.2722 R$ 34,50 
MANOEL ALVES SALES 255.805.151-20 5011285-82.2013.827.2729 R$ 214,48 
MANOEL FRANCISCO PEREIRA 330.069.971-15 0006060-20.2018.827.2721 R$ 19,50 
MARCOS TULIO RAMOS DE ARAUJO 057.206.171-40 0006211-65.2017.827.2706 R$ 402,78 
MARIA BARBOSA DE SOUSA JOSE 002.087.861-39 0017607-59.2015.827.2722 R$ 150,02 
MARIA CRISTINA NUNES DA COSTA 018.543.931-46 0017673-39.2015.827.2722 R$ 139,92 
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ZATARIN 763.321.361-20 0000281-62.2019.827.2717 R$ 424,77 
MARIA DAS MERCES TAVARES GLORIA 477.210.221-34 0007455-47.2018.827.2721 R$ 37,50 
MARIA JOSE ALVES BARBOSA 451.616.234-20 0008414-62.2016.827.2729 R$ 398,51 
MARINHA SILVA OLIVEIRA 355.599.341-00 0001062-42.2019.827.2731 R$ 925,05 
MFE BUSINESS ORGANIZACAO DE FESTAS E 
EVENTOS EIRELI 

29.519.148/0001-19 0020820-13.2019.827.2729 R$ 55,00 

MIVESTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 02.742.203/0001-89  5000033-40.2002.827.2706 R$ 261,89 
NORVANDIR PEREIRA NUNES 159.358.841-00 0000848-37.2016.827.2705 R$ 196,69 
NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA 02.740.090/0001-82 0003339-58.2019.827.2722 R$ 111,50 
ODILETH LINO PEREIRA 527.920.991-00 5028661-81.2013.827.2729 R$ 207,60 
PLANET BOLSAS EIRELI 23.785.174/0001-02 0022225-27.2017.827.2706 R$ 46,00 
RENATO DA SILVA RAMOS  022.685.621-66 0001233-58.2017.827.2734 R$ 386,50 
RICARDO CAETANO SILVA 008.646.516-35 5002040-86.2009.827.2729 R$ 222,10 
RONALDO AZEVEDO SOARES 370.846.822-87 5006692-44.2012.827.2729 R$ 193,99 
ROSINEI COELHO FURTADO 773.952.711-49 0003961-24.2016.827.2729 R$ 191,02 
RUBENS PEREIRA DA SILVA 003.711.781-50 0003218-33.2019.827.2721 R$ 79,01 
SANDRA MARIA TORRES RODRIGUES 376.811.681-68 0000369-33.2016.827.2741 R$ 850,15 
SAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PNEUMATICO 
EIRELI 

22.385.907/0001-59 0014988-72.2019.827.2737 R$ 34,50 

SERGIO LIMA BRITO 330.670.901-87 5013164-48.2013.827.2722 R$ 163,68 
SONIA MARIA DE VERAS FERREIRA 418.254.701-20 0021633-74.2018.827.2729 R$ 266,22 
SUHAIL VIEIRA ALMEIDA 251.814.241-04  0000694-64.2018.827.2732 R$ 55,00 
THARSON DE BRITO ANDRADE 13.208.037/0001-51 0000566-61.2019.827.2715 R$ 133,36 
TIAGO GONCALVES DE CARVALHO RIBEIRO 391.178.868-13 0000189-78.2015.827.2732 R$ 7.581,50 
VALDENIR ALVES NUNES 37.316.221/0001-83 5000012-16.1997.827.2714 R$ 516,67 
VALE & VALE LTDA 04.209.134/0001-78  5002367-60.2011.827.2729 R$ 1.178,04 
VICENTE CABICEIRA NETO 606.842.831-15 0002013-62.2020.827.2711 R$ 342,22 
VINICIUS PASCHOAL DE MELLO 015.966.931-69 5000058-65.2008.827.2731 R$ 62,00 
WELTON MARQUES DE OLIVEIRA 419.576.281-20 0000514-97.2017.827.2727 R$ 121,50 
 WOLNEY CAIXETA RODRIGUES 664.686.121-87 5009071-42.2013.827.2722 R$ 36,66 
YOLE AMBIENTES LTDA 08.983.540/0001-44 5008593-47.2012.827.2729 R$ 249,77 
YOLE COZINHAS E CLOSET S LTDA 06.078.603/0001-92 5008593-47.2012.827.2729 R$ 249,77 
ZIFIRINO GAMA DA SILVA 805.419.251-72 0001604-67.2017.827.2719 R$ 23,50 
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