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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002900-47.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002900-47.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR) 
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO (OAB TO04873A) 
APELADO: CARLITO DIAS DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CÍVEL - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
AUTOR REALIZADA. INÉRCIA. ABANDONO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 
Para fins de aplicação do inciso III do art. 485 do CPC, a configuração do abandono da causa se perfaz com a inércia da parte 
após a intimação pessoal a que alude o § 1º desse mesmo artigo. 2. Se, depois de reiteradas intimações, inclusive tendo sido 
uma pessoal, a parte autora não comparece aos autos para manifestar interesse no prosseguimento do feito, é escorreita a 
extinção da demanda sem resolução de mérito por abandono de causa. Precedentes TJTO. 3. Apelação conhecida e improvida. 
Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter incólume a 
sentença recorrida. Deixo de majorar os honorários recursais, diante da ausência de sua fixação na origem, nos termos do voto 
do(a) Relator(a). Palmas, 27 de janeiro de 2021. 
 

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

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
Conflito de Jurisdição Nº 0016224-39.2020.8.27.2700/TO 
SUSCITANTE: 1º Vara Criminal de Gurupi 
SUSCITADO: Juízo da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Gurupi 
DESPACHO 
Nos termos do art. 139 do RITJTO e do art. 955, do CPC, designo o Juízo Suscitado – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA NO 
COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DE GURUPI, para resolver eventuais medidas urgentes. 
Notifiquem-se as autoridades envolvidas, a fim de que prestem as informações que entenderem pertinentes, no prazo comum 
de 10 (dez) dias (art. 140 do RITJTO). 
Após, vista ao Procurador-Geral de Justiça, na forma regimental. 
Cumprido o determinado, volvam-me conclusos. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2112433 - Prazo: 20 (vinte) dias 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc...  
CITA a executada NORMA FERREIRA NEGREIROS, brasileira, bancária, separada, inscrita no CPF sob o n. 220.348.620-15 e 
RG 8001316614-SSP/RS, filha de Norival Nunes de Negreiros e Marta Ferreira Negreiros, atualmente com endereço incerto e 
não sabido, de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 0002056-26.2020.8.27.2702, Ação de Execução por 
quantia certa que lhe move FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, para que no prazo de 03 (três) dias 
úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput), no valor de R$ 56.573,11; em 01/2020. Ficando ainda INTIMADA 
quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do NCPC, conforme 
o caso (NCPC, art. 915), e CIENTE de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária 
será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta 
por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se 
reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (NCPC, art. 916), sob pena de penhora de bens tantos quanto bastem para garantir a execução. Para 
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hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (NCPC, art. 827, §1º). E, para que não 
alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 04/02/2021. Eu, Edivane T. Provenci Doneda, Técnica Judiciária, digitei e 
conferi. FABIANO GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0011234-55.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: L B DA PAIXÃO ME (LOJAS LARISSE) 
RÉU: ROMARIO LOPES NASCIMENTO - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 73: "...Ante o exposto, com os fundamentos acima, julgo extingo o procedimento sem a resolução do 
mérito, o que faço amparada no art. 76, §1º, inciso I, c/c art. 485, inciso X, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte 
autora ao pagamento das despesas processuais; suspensa, todavia, a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça (evento 
19). Revogo a decisão do evento 70. Apresentado eventual recurso de apelação, venham os autos conclusos para aplicação do 
disposto no art. 485, §7º, do CPC/15. Com o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Procedimento Comum Cível Nº 0000857-93.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: GLEISON MOURÃO DA SILVA 
RÉU: ANA DA PAZ DE JESUS COSTA - REVEL 
FICA O RÉU/REVEL INTIMADO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL/INFORME TÉCNICO JUNTADO NO 
EVENTO 123 DOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE  30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc..  FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Execução de Título Extrajudicial, Nº 5000842-44.2013.8.27.2706, Chave nº 792754594613, 
proposta por  BANCO BRADESCO S/A., em desfavor do ALTAMIRO DIAS DA COSTA., ELISANGELA VIEIRA DE CARVALHO 
COSTA e VEIRA & COSTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA., sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) 
executado(s) VIEIRA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
010.798.716/0001-30., Sra. ELISANGELA VIEIRA DE CARVALHO, brasileira, casada, empresaria, inscrita no CPF sob o nº 
825.853.853-53  e o Sr. ALTAMIRO DIAS DA COSTA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 454.736.681-00., 
atualmente estão em lugar incerto e não sabido, para constituirem novo advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de ser 
decretada a revelia. Tudo de conformidade com o despacho evento 97 a seguir transcrito: "... O resultado foi a nomeação 
equivocada da Defensoria Pública para patrocinar a defesa dos executados, o que é impraticável em razão da revelia ocorrida 
em 2013. Sendo assim anulo todos os atos a partir do evento 84 e determino nova intimação, por edital, dos executados 
para indicar outro causídico, sob pena do feito prosseguir sem defesa.Não há necessidade da Defensoria Pública atuar 
neste feito. Seja retirada do polo passivo desta execução.Intimem-se e cumpra-se. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de Fevereiro de 2021.Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon - Técnica 
Judiciária, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE  30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Execução de Título Extrajudicial, Nº 5000842-44.2013.8.27.2706, Chave nº 792754594613, 
proposta por  BANCO BRADESCO S/A., em desfavor do ALTAMIRO DIAS DA COSTA., ELISANGELA VIEIRA DE CARVALHO 
COSTA e VEIRA & COSTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA., sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) 
executado(s) VIEIRA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
010.798.716/0001-30., Sra. ELISANGELA VIEIRA DE CARVALHO, brasileira, casada, empresaria, inscrita no CPF sob o nº 
825.853.853-53  e o Sr. ALTAMIRO DIAS DA COSTA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 454.736.681-00., 
atualmente estão em lugar incerto e não sabido, para constituirem novo advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de ser 
decretada a revelia. Tudo de conformidade com o despacho evento 97 a seguir transcrito: "... O resultado foi a nomeação 
equivocada da Defensoria Pública para patrocinar a defesa dos executados, o que é impraticável em razão da revelia ocorrida 
em 2013. Sendo assim anulo todos os atos a partir do evento 84 e determino nova intimação, por edital, dos executados 
para indicar outro causídico, sob pena do feito prosseguir sem defesa.Não há necessidade da Defensoria Pública atuar 
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neste feito. Seja retirada do polo passivo desta execução.Intimem-se e cumpra-se. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de Fevereiro de 2021.Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon - Técnica 
Judiciária, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito. 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40(QUARENTA)  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0029336-57.2020.8.27.2706, Chave nº609772192520 
proposta por MARIA DA LUZ SILVA e COSMO MACIEL DA SILVA em desfavor de FRANCISCA DAS CHAGAS LEITE DA SILVA 
e ADEMAR MARIANO DA SILVA sendo o presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos 
os termos da ação, onde os requerentes requerem que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado: Lote nº 16, 
Quadra nº63, situado na Rua Raimundo Alves, com área de 360m² (trezentos e sessentametros quadrados, Integrante do 
Loteamento Cruzeiro (Setor São Miguel), Araguaína-TO, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente 
que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 
autora. ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias de Fevereiro de 2021. Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon, 
Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi. Alvaro Nascimento -  Cunha Juiz de Direito. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2111413 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): W B VIEIRA EIRELI - M - CPF/CNPJ n°: 18.497.645/0001-47, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0031088-98.2019.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.485,27 
(seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), representada pela CDA n° 20190000258, datada de 
07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 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 04 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2110625 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOILSON DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 566.261.771-68, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029191-35.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.936,44 
(três mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190028335 e 
20190028336, datada de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 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 04 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL 
ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2109761 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): EVA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF/CNPJ n°: 387.096.191-00, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006359-
71.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.208,80 (dois mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos), representada pela CDA n° 20190030197, datada 
de 07/12/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 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 04 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, ISABEL 
ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ADEMAR CARRIJO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF/CNPJ n°: 64896161149, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022597-
05.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 7.205,31 (sete mil, duzentos e cinco reais e trinta e um centavos), representada pelas CDAs n° 20190015462 
e 20190015463, datada de 04/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), determino desde logo, 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; Cumpra-se. Araguaína, 25 de setembro de 2019. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que 
o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL N° 2097572, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE PEREIRA NETO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 310.885.701-00, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.° 0021373-
32.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 8.037,51 (oito mil, trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190014443, 
datada de 26/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juizo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaina , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESPI, a seguir transcrito: 
"(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encenado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8°, IV, da Lei de Execuções Fiscais). Araguaina-TO, 11 de setembro de 2019. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL Nº 2107337, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA a empresa executada F.C.FACUNDO DE SOUSA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n° 15.108.623/0001-50, na pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030760-71.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.063,67 (quatro mil, 
sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20190035914, datada de 02/12/2019, acrescida de 
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESP1, 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). Araguaina-TO, 17 de dezembro de 2019. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 04 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2116384, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o n° 279.058.881-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0029453-82.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.372,40 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20190028221, datada de 09/10/2019, 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 Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais). Araguaina-TO, 06 de dezembro de 2019. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 2116486, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ROSA MARIA NASCIMENTO BRITO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 000.494.261-25, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0029629-61.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 4.389,26 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), representada pela 
CDA n° 20190028344, datada de 10/10/2019, 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESP1, 
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). Araguaina-TO, 06 de 
dezembro de 2019. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2021. Eu, 
FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei 
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Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 248/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 03 de fevereiro de 2021 
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 
05/02/2021 à 12/02/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, Juíza de Direito, titular da Vara de Recuperação Judicial 
de Empresas, Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão 
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semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido 
entre às 18h01 do dia 05/02/2021 às 11h59 do dia 12/02/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Josileya Barbosa Sales, técnico judiciário, lotado(a) na Vara de Recuperação Judicial de 
Empresas, Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo 
plantão, por meio do telefone de plantão (63) 9 9971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correia Antunes, telefone (63) 9 9289-3500, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63) 9 9104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. 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. 6°. 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. 7°. 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 quatro dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte e um (04/02/2021). 
 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
 

Portaria Nº 257/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 03 de fevereiro de 2021 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 05 a 12 de fevereiro de 2021. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de janeiro de 2021 (evento 3504151). 
CONSIDERANDO  a Informação Nº 2737 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF PARANÃ. 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  05/02/2021 a 12/02/2021. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, 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. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min 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 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 
08 de janeiro de 2021. 
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Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro. 

Portaria Nº 257/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 03 de fevereiro de 2021 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18H DO DIA 05/02/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  12/02/2021 

JUIZ - COMARCA DE PARANÃ SERVIDORES/TELEFONE 

DR. MÁRCIO SOARES DA CUNHA 

ASSESSORA:  ISA BRAZ AQUINO - MAT. 358249 
TELEFONE: (62) 98131-8503 

TÉCNICO JUDICIÁRIO: JAQUELINE DA COSTA SILVA SANTANA - MAT. 134854. 
TELEFONE: (63.98404-4768 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
OFICIAL: JALES BASÍLIO R. PEREIRA – MAT. 140960 

TELEFONE: (63) 98484-0999 

 

 

AURORA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS  
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Aurora do Tocantins, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por 
este Juízo e 1ª Escrivania Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 00002945020178272711, que o Ministério 
Público Estadual move contra o acusado EDUARDO DOS SANTOS COSTA, brasileiro, união estável, cobrador, nascido aos 
15/12/1981 em Ceres-GO, filho de João Batista da Costa Filho e de Dionísia Maria dos Santos Costa, inscrito no CPF sob o 
nº999.842.451-87, residente em lugar incerto e não sabido, por infração tipificada no artigo 129, "Caput", do Código de Processo 
Brasileiro, e como o referido réu não foi encontrado, mandou o MM. Juiz de Direito expedir o presente Edital de Citação para 
dentro do prazo de 10(dez) dias, responder à acusação, por escrito, através de advogado constituído, caso não possua 
condições financeiras para constituí-lo, lhe será nomeado Defensor Público, em sua defesa o acusado poderá arguir 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. E, para que chegue ao conhecimento da acusada 
e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do 
Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, 
Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de  janeiro do 2021. Eu, Rosanne Pereira de Souza, Servidora de Secretaria, o digitei e 
conferi. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
Processo n. 0004487-97.2020.8.27.2713, Classe Processual: Reintegração e Manutenção de Posse. Requerente: Município de 
Colinas do Tocantins - TO. Requerido: Tatiane Gomes da Silva e Outros. O Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A 
TODOS QUANTO O PRESENTE EDITALVIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivânia os 
autos acima elencados, ficando através deste devidamente CITADO e INTIMADO os Requeridos RAIMUNDO NONATO DA 
SILVA ALMEIDA, inscrito no CPF sob o n. 009.940.621-76, FRANCISCO JOSE GOMES, sem qualificação, WERYKS VIANA 
DOS SANTOS, sem qualificação, FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA, sem qualificação, WALTEIDES PEREIRA DE FRANÇA, 
sem qualificação, LEIDIANEDA CONCEIÇÃO SILVA, sem qualificação, WANDERSON ALENCAR DA SILVA, sem qualificação, 
RAISNEL ALENCAR DA SILVA, sem qualificação, JOANA DARC GONÇALVES DA SILVA, sem qualificação, EDIVENE 
ALMEIDA DA SILVA, sem qualificação, ADALTO MONTELO DE ARAUJO, sem qualificação, JUNIOR DOS SANTOS CRUZ, sem 
qualificação, TIAGO GOMES DA SILVA, sem qualificação, VALTERMIR PEREIRA DE FRANÇA, sem qualificação, ANDRESSA 
MARIA ALVES DE ARAUJO, sem qualificação, WALTEIGOR PEREIRA DE FRANÇA, sem qualificação e ALICIANA DA SILVA 
ALMEIDA, sem qualificação, todos em local incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofereça(m) 
contestação ao pedido inicial, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato alegada pelo autor. E para que chegue ao 
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conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
Colinas do Tocantins - TO, 04 de fevereiro de 2021. Eu, Mauro Leonardo, Técnico Judiciário da 1ª Vara Cível o digitei, Eu, 
Valquiria Lopes Brito, Chefe de Secretária  conferi. Assinado eletronicamente por JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO Juiz de 
Direito. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS) 
O DR. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital de Intimação vir ou dele tiver conhecimento, que por esse meio vem 
INTIMAR o Réu CLEVIZON RODRIGUES DE ARAÚJO, alcunha "TIZIU", de nacionalidade Brasileira, União Estável, Lavrador, 
nascido aos 29/09/1975, filho de Frederico Rodrigues de Araújo e de Creuza Rodrigues de Araújo, Carteira de Identidade nº 
474.182-SSP/TO, CPF nº 976.682.731-15, residente e domiciliado próximo ao Parque de Exposição Agropecuário - Setor Sul - 
77725000 - Colméia - TO, atualmente residindo em local incerto e não sabido, da respeitável decisão proferida no processo 
nº 0003903-27.2020.8.27.2714, Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal, Assuntos 
Código: 121601 Ameaça, Crimes contra a liberdade pessoal, DIREITO PENAL, cujo teor da decisão é a seguinte: "Vistos etc. 
Trata-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência que obrigam o agressor (Lei n. 11.340/06, art. 22) formulado por IRACI 
ALVES DE JESUS, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de CLEVIZON RODRIGUES DE ARAÚJO, também 
qualificado, ao argumento, em síntese, de que, encontrando-se em relação doméstica, familiar ou de afeto com o Requerido, vem 
este perpetrando atos constitutivos de violência doméstica e/ou familiar contra si. Vieram os autos conclusos. É o relatório do 
necessário. Fundamento e Decido. À atenta dicção dos arts. 22, caput, 23 e 24, todos da Lei n. 11.340/06, infere-se que a 
concessão das medidas protetivas de urgência elencadas no referido diploma legal condiciona-se à mera evidenciação da prática 
de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, revelando-se despicienda, assim, a demonstração de risco decorrente da 
demora na prestação jurisdicional, o qual, contudo, se afigura presumido, conforme designa a própria nomenclatura do instituto. 
Neste passo, urge declinar que se entende por violência doméstica e/ou familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial ocorrida no 
âmbito de unidade doméstica, da família ou em qualquer relação intima de afeto (Lei n. 11.340/06, art. 5º, I, II e III). Pois bem. A 
narrativa fática constante da presente sede acautelatória, aliada à própria iniciativa da requerente de buscar amparo legal - o que 
a prática judiciária tem demonstrado somente ocorrer em última hipótese, quando a situação vivenciada pela mulher já se mostra 
insustentável - constituem fortes indícios da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a(s) conduta(s) 
do requerido encontra(m)-se relacionada(s), ao menos em tese, entre aquelas descritas no artigo 7º, I e II, do aludido compêndio 
legislativo. Desta forma, os fatos noticiados subsumem-se à hipótese legal e, consequentemente, impõem a concessão das 
medidas protetivas postuladas. Com essas considerações, com fulcro nos arts. 5º, I, II e III; 7º, I e II, e 22, caput, todos da Lei n. 
11.340/06, DEFIRO, em sede liminar, o requerimento ora formulado. Para tanto, CONCEDO as medidas protetivas postuladas 
pela requerente e, por conseguinte, determino ao requerido que: I – O representado fica expressamente PROIBIDO de se 
aproximar da vítima e de eventuais testemunhas, devendo manter distância mínima de 100 (cem) metros deles (art. 22, III, alínea 
“a”); II – Não mantenha contato com a ofendida , seus familiares e testemunhas, por si ou através de interposta pessoa, por 
qualquer meio de comunicação, inclusive virtual (art. 22, inciso III, alínea “b”); e III - Se abstenha de frequentar o lugar de 
trabalho da requerente. IV – O representado fica PROIBIDO de portar qualquer tipo de arma, leia – se, arma de fogo ou branca, 
ou qualquer instrumento perfurocontudente de potencial lesivo. Advirta-se ao requerido de que o descumprimento da presente 
decisão poderá ensejar, em último caso, a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 313, III, c/c Lei n. 11.340/06, art. 20), sem 
prejuízo de eventual responsabilização criminal pelo delito capitulado no art. 24-A da Lei Maria da Penha. As medidas protetivas 
acima deferidas vigorarão pelo prazo de seis meses contados desta data, findo o qual, deverá a autora manifestar interesse na 
manutenção, sob pena de perda da eficácia. Cite-se o réu para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou 
defensor público, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (CPC, art. 306). Não sendo contestado 
o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (CPC, art. 307). Notifique-
se a ofendida (Lei n. 11.340/06, art. 21), advertindo-a de que deverá comunicar à d. Autoridade Policial tanto o eventual 
descumprimento das medidas protetivas pelo agressor quanto a cessação da situação de violência. Sem prejuízo, conforme 
inteligências dos artigos 188 e 277, ambos do CPC, os quais dispensam a formalidade dos atos processuais desde que 
alcancem o seu objetivo, autorizo que a cópia desta decisão sirva como Mandado Judicial para todos os atos necessários para 
sua efetivação". Colméia/TO, 8/1/2021, DR. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Para o conhecimento de todos 
será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade de Colméia, Estado do 
Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (28/01/2021). Eu, DR. MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Eu, ROSINETO DA SILVA RITA, Função, digitei o presente, conferi, subscrevi e afixei cópia do 
presente edital no Placard do Fórum local. 
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DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 258/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 03 de fevereiro de 2021 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis do Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições, legais: 
CONSIDERANDO a Recomendação nº 44, datada de 10 de março de 2020, que dispõe sobre a edição, atualização e divulgação 
do calendário de feriados locais no âmbito da jurisdição dos Tribunais; 
CONSIDERANDO  o que dispõe o art. 133 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
CONSIDERANDO a necessidade de se instituir o calendário de feriados municipais na sede da Comarca de Dianópolis - TO; 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o calendário de feriados no âmbito da Comarca de Dianópolis - TO para o exercício de 2021; 
§1º   - 8 de março – Feriado do Dia Internacional da Mulher, conforme Lei Municipal nº 1190/2011; 
§2º  - 19 de março – Dia de São José Patrono da Cidade de Dianópolis, conforme Lei Municipal nº 12/1949; 
§3º  - 26 de agosto – Aniversário da Cidade de Dianópolis, conforme Lei Municipal nº 723/1884; 
§4º  - 20 de novembro –  Dia da Consciência Negra, conforme Lei Municipal nº 1335/2016. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Comunique-se a Douta Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO  
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 01 de março de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 01 de março de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da 
avaliação). 
Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. 
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. 
PROCESSO Nº. 5000012-92.1997.8.27.2721  
EXECUÇÃO FISCAL  
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS (CPF/CNPJ: 01.786.029/0001-03)  
Executados: M.M. DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA (CPF/CNPJ: 38.148.102/0001-21), RAIMUNDO CARNEIRO MOTA 
(CPF/CNPJ: 412.207.731-15) E VIOLETA CARNEIRO MOTA MUNARETTO (CPF/CNPJ: 361.339.061-20).  
CDA: C-1108; C-1110; C-1111; C-1112; C-1113; C-1114 E C-1115. 
BEM(NS): 
01) Uma gleba de terras rural, situada neste município, com área de 484.0000 ha (quatrocentos e oitenta e quatro hectares) 
constituída por parte integrante da Fazenda Tranqueira, com os limites e confrontações seguintes: Iniciam-se ao Norte, no marco 
n° 01, cravado à margem direita do córrego São Luiz, daí segue por este abaixo até a sua barra com o Rio Tocantins, onde está 
cravado o marco n° 02, ao Leste segue pelo Rio Tocantins acima até o marco n° 03, cravado à sua margem esquerda, ao Sul 
segue em confrontação com terras pertencentes ao remanescente da Fazenda Fortuna, com o rumo de 75°14'00"NW e distância 
de 3.805,69 metros, até o marco n° 04, que está cravada na confrontação da Fazenda Alforge; a oeste segue por esta 
confrontação com o rumo de 0°58'00"NW e a distância de 1.595,12 metros, até o marco n° 01, ponto de partida deste 
levantamento topográfico. Obs.: O imóvel possui 48ha (quarenta e oito hectares) de pastagem (capim baquearão), 3.000 (três 
mil) metros de cerca de arame liso e farpado com 5 fios em mau estado de conservação. Imóvel matriculado sob o nº. 5051 no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaraí/TO, avaliado em R$ 1.452.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta 
e dois mil reais), em 05 de novembro de 2015; 
02) Um lote de terreno nesta cidade, situado na Rua da Independência, esquina com a Avenida Joaquim Guará, s/nº., com área 
de 417,00m² (quatrocentos e dezessete metros quadrados), constituído pela integridade do Lote nº. 14, da Quadra 05, do Mapa 
Setor Planalto, sendo: 15,00 metros de frente; 12,00 metros de fundo, por 30,00 metros nas laterais. Limitando na frente com a 
Rua da Independência – norte; fundo com parte do lote nº. 15 – Sul; Lateral direita com a Avenida Joaquim Guará – Leste e 
Lateral esquerda com o lote nº. 13 – Oeste. Imóvel matriculado sob o nº. 4802 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guaraí/TO, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em 18 de outubro de 2018. 
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(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 1.562.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil reais). **Avaliação sujeita a 
atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. 
DEPOSITÁRIO: Item 01 e 02) SOCORRO DOS SANTOS ARAÚJO. 
ÔNUS: Item 01) Consta Hipoteca em favor da Perdigão Agroindustrial S/A; Hipoteca em favor da Comaves – Industria e 
Comércio de Alimentos Ltda e Acauã Industrial AgroAvícula Ltda; Arresto em favor da Perdigão Agroindustrial S/A, em trâmite na 
1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 796/98, em favor da Comaves Industria e Comércio de 
Alimentos S/A, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 1627/98, em favor de 
Telecomunicação de Goiás – TELEGOIÁS S/A, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 
1488/97, em favor da União, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 1489/97, em favor da 
União, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 1561/98, em favor da União, em trâmite na 
1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO. Outros eventuais constantes na Matricula Imobiliária; Item 02) Penhora nos autos nº. 
2782/03, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO; Penhora nos autos nº. 
5000023-48.2002.827.2721, em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí/TO. 
Outros eventuais constantes na Matricula Imobiliária. 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 1.690.401,17 (um milhão, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e um reais e 
dezessete centavos), em 27 de novembro de 2018. 
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço 
vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da 
avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um 
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado. Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 
parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que arbitro em 2,5% do valor da avaliação. **Se não houver 
expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. 
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). 
DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. 
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. 
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. 
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado 
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, 
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 
1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 
2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 
3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 
4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 
5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de 
hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 
6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança 
bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da 
arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não 
sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após 
comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 
7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
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ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a 
perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a 
participar o arrematante e o fiador remissos; 
8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, 
ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo 
disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem 
direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 
funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado 
assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final.  
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) M.M. DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA, na pessoa de seu 
Representante Legal, RAIMUNDO CARNEIRO MOTA E VIOLETA CARNEIRO MOTA MUNARETTO, e seu(s) respectivo(s) 
cônjuge(s) se casado(s) for(em), PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A, COMAVES – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA E ACAUÃ INDUSTRIAL AGRO-AVÍCULA LTDA, na qualidade de Credor Hipotecário, SOCORRO DOS 
SANTOS ARAÚJO, na qualidade de Fiel Depositária, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular 
de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de 
direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins. Guaraí (TO), 27 de janeiro de 2021. MANUEL DE 
FARIA REIS NETO, Juiz de Direito 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Marcelo Elizeu Rostirolla, Juiz de Direito em substituição automática nesta Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação 
de Arrolamento Sumário n. 0004851-45.2020.827.2721, movida por REGINA NETA DE OLIVEIRA, LUGECY OLIVEIRA 
CARNEIRO DOS SANTOS, LUCY OLIVEIRA CARNEIRO, KATIA REJANNE OLIVEIRA CARNEIRO, JOSÉ TALISMA DE 
FREITAS OLIVEIRA, JOILYS DE FREITAS OLIVEIRA, HAYRTON OLIVEIRA CARNEIRO, FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA 
e CREMILDA DE FREITAS OLIVEIRA em face do espólio de RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, falecido em 10/05/2006, era 
brasileiro, nascido em 15/12/1923, casado, aposentado, RG n. 200350 SSP/GO, CPF n. 052.142.971- 49 e por JOSEFA DE 
FREITAS OLIVEIRA, falecida em 28/11/2019, que era brasileira, nascida em 07/04/1927, viúva, pensionista, RG 1.638.716 
SSP/TO, CPF n. 645.392.291-68; e, por meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestarem-se sobre as primeiras declarações constantes do evento 21, do processo supramencionado. Ressaltando que 
consta das primeiras declarações como herdeiros: REGINA NETA DE OLIVEIRA, LUGECY OLIVEIRA CARNEIRO DOS 
SANTOS, LUCY OLIVEIRA CARNEIRO, KATIA REJANNE OLIVEIRA CARNEIRO, JOSÉ TALISMA DE FREITAS OLIVEIRA, 
JOILYS DE FREITAS OLIVEIRA, HAYRTON OLIVEIRA CARNEIRO, FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA e CREMILDA DE 
FREITAS OLIVEIRA. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito titular desta Vara, Dr. Ciro Rosa de 
Oliveira, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do 
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Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
04/02/2021. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Juiz de Direito 

 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0004112-
09.2019.8.27.2721 , ajuizada por SUELY GOTARDI DE OLIVEIRA em desfavor ALESSANDRO ROGERIO DE 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no RG n. 1.170.460 SSP/TO e CPF n. 017.374.872-41, nascido em 13/12/1982, natural de 
Miranorte/TO, filho de  João Rogério de Oliveira e Suely Gotardi de Oliveira, residente e domiciliado na Fazenda Santa Cruz, 
Zona Rural, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, que tem perda auditiva desde 
nascimento, sem estimulação cognitiva e aprendizado, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor moderado e apresenta 
incapacidade para trabalho e vida habitual, com dependência de terceiros, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os 
atos de natureza patrimonial e negocial, sendo lhe nomeada CURADORA a sua mãe a Sra. SUELY GOTARDI DE OLIVEIRA, 
legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 61, que, em resumo, tem o seguinte teor: 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE  o pedido, na forma do 
artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 1°, da lei 13.146/15 
para o fim de decretar para o fim de decretar a interdição de  ALESSANDRO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, declarando-
o relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e 
negocial. Com fulcro no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, NOMEIO curadora do interditando a sua mãe SUELY GOTARDI DE 
OLIVEIRA, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, 
pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 
exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela, constando as restrições 
acima. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Intime-se o 
curador para, no prazo de 05 dias, prestar compromisso, em cujo termo deverão constar as restrições supra, todas referentes à 
proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização judicial. Após, no prazo de 10 dias, 
proceda-se o curador a especialização em hipoteca legal havendo bens do interditado para administrar, ou não havendo, 
manifeste-se neste sentido, anexando na ocasião certidão do CRI local. Inscreva-se a sentença no Registro Civil da interdita (art. 
29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9º do Código Civil), expedindo-se, para tanto, o mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 
03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do curador, a causa da interdição e 
os limites da curatela, nos termos do artigo 1184, do CPC. Oficie-se o Cartório Eleitoral. Custas na forma da lei, entretanto, em 
face da requerente ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua 
situação econômica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido 
pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98 e seguintes do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí-TO, 05 de 
junho de 2020. Ciro Rosa de Oliveira - Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e três dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (23/11/2020). Eu, Bethania Tavares de Andrade, Chefe de Secretaria de 1ª 
Instancia, digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
 
Portaria Nº 265/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de fevereiro de 2021 
Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga, Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição automática desta Comarca de Guaraí/TO, 
no uso das atribuições legais e na forma da Lei, etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 126/2019 Art. 27 § 2º; 
CONSIDERANDO o Decreto Judiciário Nº 634, de 18 de dezembro de 2019, onde concede Aposentadoria Voluntária por Tempo 
de Contribuição ao Oficial de Justiça Avaliador Iramá da Costa Cruz;  
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR a servidora PAULA MÁRCIA DOURADO CARVALHO SOBRINHO, técnica judiciária, matrícula nº 203178 
para, sem prejuízo de suas funções, atuar como oficial de diligências externas até a entrada em vigor da Portaria Nº 2004/2020 - 
PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 22 de outubro de 2020. 
Artigo 2º Encaminhe-se à presente para a Presidência do TJ, CGJUS e Diretoria de Gestão de Pessoas. 
Artigo 3º Esta Portaria entra em vigor na data da Publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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Portaria Nº 259/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de fevereiro de 2021 
Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga  Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição, 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 05/02/2021 a 
12/02/2021 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 

05/02/2021 12/02/2021 Comarca de Colinas-TO 

Dr. José Roberto Ferreira 
Ribeiro 
Das 18h00min do dia 
05/02/2021 às 11:59 horas 
do dia 12/02/2021 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
 Marcus Martins Santos de 
Sá Mat: 353122 
Das 18h00min do dia 
05/02/2021 às 11:59 horas do 
dia 12/02/2021 
Telefone: (63) 99976-3572 

05/02/2021   12/02/2021 Assessor/Servidor Colinas-TO 

SERVIDOR(A): 
 Valquiria Lopes Brito Mat: 
216851 
Das 18h00min do dia 
05/02/2021 às 11:59 horas do 
dia 12/02/2021 
Telefone: (63) 99976-8127 

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 

05/02/2021 12/02/2021 Paulo Ernany M. Taveira  Mat: 225850 (Arapoema) 

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

INÍCIO  ENCERRAMENTO 
  
UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 
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18:00h 
05/02/2021 

 07h59min 
10/02/2021 

Gervando Martins Timbó Mat: 354722 (Guaraí) 

08:00h 
10/02/2021 

 11:59h 
12/02/2021 

Andrehan Assunção Paula Mat: 154062 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um 
(04/02/2021). 
 
Portaria Nº 274/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 04 de fevereiro de 2021 
Exmo. Sr. Dr. Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito, Diretor do Foro em substituição desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das 
atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO a necessidade de designação de um substituto para o oficial de justiça removido provisoriamente para a 
Comarca de Gurupi/TO, Sr. Ilson da Silva Queiroz; 
CONSIDERANDO que o sistema e-gesp não está dando a opção de designação de substituto para o referido servidor removido 
provisoriamente. 
R E S O L V E: 
Art. 1° - DESIGNAR a servidora AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA matrícula nº234457 para, sem prejuízos de suas funções, 
substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 16/02/2021 A 02/03/2021. 
Art. 2° - DESIGNAR a servidora  BELIZA DA CRUZ CAMPOS matrícula nº 274343 para, sem prejuízos de suas funções, 
substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 03/03/2021 A 17/03/2021. 
Art. 3° - DESIGNAR a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149para, sem prejuízos de suas 
funções, substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 18/03/2021 A 01/04/2021. 
Art. 4° - DESIGNAR a servidora AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA matrícula nº 234457 para, sem prejuízos de suas funções, 
substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 02/04/2021 A 16/04/2021. 
Art. 5° - DESIGNAR a servidora BELIZA DA CRUZ CAMPOS matrícula nº 274343 para, sem prejuízos de suas funções, 
substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 17/04/2021 A 01/05/2021. 
Art. 6° - DESIGNAR a servidora EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO, matrícula nº 282149para, sem prejuízos de suas 
funções, substituir o oficial de justiça Ilson da Silva Queiroz no período de 02/05/2021 A 16/05/2021. 
Art. 7° - Essa portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Comuniquem-se a Presidência do Tribunal de Justiça e a CGJUS. 
P.R.I.C 
 

GURUPI 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0008257-08.2019.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por 
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA em face de ROSA TEIXEIRA DA SILVA e ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA, e por 
este meio CITA os onfrontantes Espólio de ANTÔNIO SÉRGIO CEZÁRIO, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 485.380.001-
87; AURESCE RIBEIRO NUNES, brasileiro, solteiro, CPF n.º 292.277.631-04 e AURIMAR RIBEIRO NUNES, brasileira, solteira, 
CPF n.º 478.869.861-72, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, 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 770998348719, 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 14 de janeiro de 2020. Eu ____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  5001939-02.2011.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por DIEGO MARTINS NASCIMENTO em face de SERGIO ANTONIO MURUK e CESAR MENDES DE MELO 
ALCANFOR, e por este meio INTIMA os executados, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 155.023,14 (cento e cinquenta e cinco mil e vinte e três reais e quatorze 
centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste 
período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, 
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inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao 
processo será através da Chave n.º 184272239615, 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 14 de janeiro de 2020. Eu ____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0015916-68.2019.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por JONATHAN ALVES DA SILVA em face de WILTON CARLOS JOSE PEREIRA, e por este meio CITA o(a) 
requerido(a), WILTON CARLOS JOSE PEREIRA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, 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 664319812619, 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 18 de janeiro de 2021. Eu LORENA RIBEIRO 
VALADARES VERAS, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania criminal 

Editais 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO JÚRI 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de 
Natividade, Estado do Tocantins, na forma da lei etc...FAZ SABER aos que este virem ou dele conhecimento tiverem que, 
nos meses de março a junho de 2021, serão realizadas as sessões da Primeira Temporada do Júri desta Comarca, no 
Salão Nobre do Tribunal do Júri, no Edifício do Fórum local, portanto, procedeu-se às formalidades do Código de Processo 
Penal, ao sorteio dos Jurados que deverão servir nas próximas reuniões, os quais são os seguintes: Adalho dos Santos 
Horta C. Filho; Ana Lúcia Ferreira Gomes de Cerqueira; Carlos Honório de Carvalho; Diones Cantuares dos Santos; 
Dulcilene Farias de França; Edite Bispo de Araujo; Eliane Brito Monteiro; Evaristo Carvalho de Souza; Ivan Nunes Soares 
Peixoto; John Lenon Assunção Santana; Julio Cesar Suarte;  Luciana Alves Cunha; Marcileide Pires Xavier; Marcolino 
Pereira da Costa;  Poliana de Jesus Pinheiro Fernandes; Raimunda Rodrigues Neto; Robson Carvalho Melo; Rosiane 
Oliveira da Silva Moura; Rosimeire Dias Ferreira; Silvana Nunes Carvalho; Taline Guimarães Araujo Cerqueira; Tamyres 
Souza Costa; Tassia Guimarães Araujo; Valdete Araujo Gomes;  Wilton de Paiva Moreira. Suplentes:Adão Leite Ribeiro; 
Domingas Alves dos Santos Gomes; Ivonete Teixeira de Araujo; Leopoldino Nunes Gomes  e Zulmira Dias Cardoso. A 
todos os Jurados acima referidos e a cada um por si, bem como a todos os interessados em geral, convido para 
comparecerem no dia, horário e lugar designados, sob as penas da lei, no caso de Jurados faltosos sem justificativa prévia. 
E, para que ninguém alegue ignorância, mandou lavrar este que será afixado no lugar público de costume. Natividade – TO, 
28 de janeiro de 2021. Eu, Roberta Eloi Pereira, Escrivã do Júri, digitei, conferi e subscrevi. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL Nº 2033391 
FINALIDADE: NOTIFICAR por este edital, TERCEIROS INTERESSADOS dos termos da presente ação. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça 
deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Novo Acordo, 22 de janeiro de 2021, Eu, Fernanda Glória 
Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei 

 Aline Marinho Bailão Iglesias 
Juíza de Direito 

  
 
EDITAL Nº 2033479 
Chave: 236888843716 
FINALIDADE: CITAR por este edital, EVENTUAIS INTERESSADOS dos termos da presente ação. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça 
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deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Novo Acordo, 22 de janeiro de 2021, Eu, Fernanda Glória 
Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. 

Aline Marinho Bailão Iglesias 
Juíza de Direito 

 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRONÚNCIA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0004633-90.2020.827.2729 
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: RENATO DAVID FREITAS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES, do Juízo da 1ª 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, 
INTIMA o acusado(a) RENATO DAVID FREITAS SANTOS, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 15 (quinze) 
dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA/DECISÃO DE PRONÚNCIA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0004633-
90.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO - O Ministério Público propôs a presente ação penal em 
desfavor de ANDRÉ FELIPE GOMES DA SILVA, vulgo“Canabis” e RENATO DAVID FREITAS SANTOS imputando-lhes a prática 
do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29 
(concurso de agentes) e art. 20, § 3º (erro sobre a pessoa), todos do Código Penal (evento 1). A denúncia narra que “Em 16 de 
novembro de 2019, por volta das 04h30min, no estacionamento público próximo ao estabelecimento comercial denominado “Le 
Point”, nesta Capital, ANDRÉ FELIPE GOMES DA SILVA e RENATO DAVID FREITAS SANTOS, de modo livre, voluntário e 
consciente, em comunhão de desígnios e animus necandi, valendo-se de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da 
vítima, desferiram cinco disparos de arma de fogo em Nicolas Cesar Fratari de Oliveira, causando-lhe ferimentos que foram o 
motivo da morte deste (conforme laudo necroscópico nº 01.0403.11.19, juntado aos autos de inquérito policial).” Acrescenta, 
ainda, que “Os denunciados agiram por motivo torpe em razão de uma briga ocorrida dias antes do fato. A vítima foi pega de 
surpresa com vários disparos repentinos de arma, reduzindo-lhe a capacidade de esboçar reação.” Recebida a denúncia, os réus 
foram citados e apresentaram resposta à acusação nos eventos 26 e 27. Após instrução regular do processo, o Ministério 
Público requereu a pronúncia do réu nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne 
impossível a defesa do ofendido), do Código Penal. Por seu turno, a Defesa Técnica requereu a impronuncia dos réus nos 
termos do art. 414, do CPP, argumentando que não restou demostrado existência de indícios suficientes de autoria ou de 
participação deste no crime. Subsidiariamente, requer sejam decotadas as qualificadoras descritas na inicial (evento 176). Eis o 
breve relato. Decido. 2 – FUNDAMENTAÇÃO: 2.1 – Da materialidade e dos indícios de autoria: Primeiramente, ressalta-se que o 
art. 413, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da 
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Como se vê, por se tratar a pronúncia 
de mero juízo de admissibilidade, basta para decretá-la a prova da materialidade e tão-somente indícios da autoria. Logo, a 
pronúncia constitui decisão fundada em suspeita, prescindindo a certeza que se exige para uma condenação. Assim disciplina a 
doutrina: "Indícios de autoria, como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a 
conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal; o indício ‘suficiente’ de autoria oferece uma relativa relação entre um 
primeiro fato e um seguinte advindo da observação inicial, e devem tais indícios, para que motivem a decisão de pronúncia, 
apresentar expressivo ‘grau de probabilidade que, sem excluir dúvida, tende aproximar-se da certeza’. A sentença de pronúncia, 
portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se 
exige para a condenação. (...) Como em qualquer sentença, porém, o juiz deve enfrentar e apreciar as teses apresentadas pela 
defesa, sob pena de nulidade. Além disso, o juiz deve dar os motivos do seu convencimento, como diz a lei, apreciando a prova 
existente nos autos. Mas não pode e não deve fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe 
limitar-se única e tão-somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, para não 
exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria". (Mirabete, Processo Penal, p. 
527/528, Atlas, 2004). Observo que a “eloqüência acusatória” nas decisões de pronúncias, consoante entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, é causa de nulidade, pois tais decisões refletem mero juízo de delibação. É de se observar, ainda, que neste 
momento processual não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, porquanto, presentes pelo menos 
os indícios de autoria deve o juiz pronunciar o acusado. Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do douto 
representante do Ministério Público do Estado do Tocantins em atribuir ao réu como incurso no artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, 
do Código Penal Brasileiro. A materialidade do delito encontra-se evidenciada nos autos de inquérito policial por meio do boletim 
de ocorrência (evento 1, OUT1); relatório de investigação policial (evento 1, OUT3); Laudo de exame de corpo de delito exame 
necroscópico (evento 1, OUT4); laudo de exame pericial em local de morte violenta (evento 6); e auto de reconhecimento de 
pessoas (evento 9). Outrossim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem os fatos, vislumbram-se indícios 
de autoria da prática do delito, que restou suficientemente evidenciada pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e na 
audiência de instrução. O acervo probatório colhido ao longo dos trabalhos investigativos realizados pela autoridade policial e 
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durante a instrução processual permite atribuir aos denunciados a autoria da conduta típica que está nesse momento lhe sendo 
imputada. Nessa linha, importante inicialmente ressaltar que para a configuração típica do homicídio, necessário a presença do 
elemento subjetivo, consubstanciado no animus necandi, ou seja, a intenção de matar. Certo é que para o magistrado, nesta 
fase, analisar o elemento subjetivo do agente, isto é, perquirir a sua vontade, imprescindível a exegese de dados concretos e 
objetivos, suficientes para fundamentar sua decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal do 
Tribunal Popular do Júri. Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas ou de configuração inequívoca da 
presença de uma das causas de justificação é que o julgador pode afastar a apreciação do seu juiz natural (art. 5º, XXXVIII, da 
CF), o que aparentemente não é o caso dos autos. Desse princípio se extraí que não é função do juiz analisar qual a melhor 
versão ou qual é a mais verossímil. Havendo argumentos suficientemente amparados em provas e indícios coletados nos autos, 
quem deve resolver a questão da adequação e correção de tal versão é o Tribunal do Júri. Em consonância entendo de bom 
alvitre trazer à colação lição de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:“A partir do momento em que o juiz togado invadir seara 
alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) 
ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe 
foi assegurada. (...) Outra não é a posição doutrinária e jurisprudencial. A respeito, confira-se acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça: “O suporte fático da desclassificação, ao final da primeira fase procedimental, deve ser detectável de plano e isento de 
polêmica relevante” (...) O juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza. Admissível a 
acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da causa, em nosso sistema, o 
Tribunal do Júri.(...)”. (Código de Processo Penal Comentado, 4ª ed., Revista dos Tribunais, 2005, pg. 687). 2.2 – Das 
qualificadoras - O parquet imputa, ainda, ao acusado, as circunstâncias qualificadoras motivo torpe e recurso que dificulte ou 
torne impossível a defesa do ofendido, uma vez que os réus agiram, em tese, em razão de uma briga ocorrida dias antes do fato 
descritos na denúncia, bem como surpreenderam a vítima com vários disparos repentinos de arma de fogo, reduzindo-lhe a 
capacidade de esboçar reação. No caso em tela, a prova coligida nos autos indica a existências das qualificadoras acima 
descritas, nos termos relatado pelo Parquet. Assim, haja vista que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do 
juízo da acusação, se manifestamente improcedentes (STJ, REsp n. 612.402 e TJSP, RSE n. 285.914-3), não sendo este o 
caso, deverão serem mantidas. 3 – DISPOSITIVO: Ante o exposto, PRONUNCIO os acusados ANDRÉ FELIPE GOMES DA 
SILVA, vulgo“Canabis” e RENATO DAVID FREITAS SANTOS, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2º, 
incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. Nos termos do artigo 
420 do CPP, intime-se o acusado pessoalmente da presente decisão de Pronúncia, bem como seu Defensor e o Ministério 
Público. Transitada em julgado a decisão de pronúncia, dê vista dos autos ao douto representante do Ministério Público Estadual 
e, em seguida, ao Defensor para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 
máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, a teor do que dispõe o art. 422 do 
Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 11.689/2008. Após, voltem-me conclusos os autos para 
deliberar sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, bem como ordenar as diligências 
necessárias, elaborando em seguida o relatório sucinto do processo e a sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri 
(art. 423 do CPP). Expeça-se o necessário. Data certificada no sistema e-proc." Palmas, aos 20.01.2021. MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA - Juiz de Direito." Palmas, aos 25/01/2021. Eu, JOCYLEIA SANTOS FALCÃO, digitei e subscrevo. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0026433-77.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): MÁRCIO MOURA DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, 1ª 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) MARCIO MOURA DA SILVA, brasileiro, solteiro, artesão, nascido aos 
31/08/1990, em Palmas/TO, filho de Marilene Moura da Silva, inscrito no CPF 036.506.461-02, residente na rua 22, nº. 10, Qd. 
116, no Jardim Aureny III, nesta Capital, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00264337720208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu órgão de execução, no exercício da competência estabelecida no artigo 129, I, da Constituição Federal, 
com lastro nos autos de Inquérito Policial nº. 0036292- 54.2019.8.27.2729, da 4a Delegacia de Polícia Civil de Palmas/TO, vem, 
perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de: MARCIO MOURA DA SILVA, brasileiro, solteiro, artesão, 
nascido aos 31/08/1990, em Palmas/TO, filho de Marilene Moura da Silva, inscrito no CPF 036.506.461-02, residente na rua 22, 
nº. 10, Qd. 116, no Jardim Aureny III, nesta Capital, imputando-lhes os fatos a seguir narrados: FATOS DELITUOSOS Constam 
dos autos de inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2019, por volta das 08h30min., na Farmácia do Trabalhador 
Tocantinense, situada na Av. LO-05, c/ T-20/21, conj. 02, Setor Taquari, nesta Capital, o denunciado MARCIO MOURA DA 
SILVA, mediante violência a pessoa, danificou a lâmina fixa de vidro da referida Farmácia, gerando um prejuízo no valor de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais). Segundo apurou-se, o denunciado se dirigiu ao referido estabelecimento para pagar uma 
conta, sendo atendido pelo funcionário Deverson, o qual lhe informou que pelos procedimentos administrativos, só poderia 
efetuar o pagamento mediante a apresentação de documento de identificação, ocasião em que o denunciado se irritou e 
protestou. Em seguida, se apossou de duas pedras, e arremessou uma contra a vidraça da farmácia, e outra arremessou contra 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4898 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 05 DE FEVEREIRO DE 2021 20 

 

 
 

o funcionário Deverson, que foi atingido na cabeça. A Polícia Militar foi acionada e os militares proferiram voz de prisão ao 
denunciado. Foi realizada perícia na lâmina fixa da porta, e constatado os danos, conforme Laudo nº. 5068/2019, inserido no 
evento 32. O denunciado não faz jus ao Acordo de Não Persecução Penal, porque além de ter agido com violência, responde a 
Ação Penal nº 0034438- 98.2014.827.2729, por crime contra o patrimônio. Assim agindo, o denunciado MARCIO MOURA DA 
SILVA incidiu na conduta descrita no art. 163, parágrafo único, inciso I (com violência), do CPB, motivo pelo qual o MINISTÉRIO 
PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, recebida, sejam os denunciados citados para apresentarem resposta 
à acusação, designada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatório dos 
réus e demais providências, seguindo-se o feito até final sentença condenatória. Requer ainda, a fixação de indenização mínima 
por danos materiais ou morais causados a vítima, na forma do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal. Palmas/TO, 
02/07/2020. Delveaux Prudente Júnior, Promotor de Justiça." DESPACHO: "Considerando as razões expostas pelo MP no 
evento 23, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361, do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não 
comparecer nem constituir advogado, voltem conclusos para adoção de eventuais providências previstas no art. 366 do Código 
de Processo Penal. Palmas - TO, 29/1/2021. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, 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, 01/02/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

2ª 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 0032366-31.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): WESLEY SILVA QUINTANILHA, RENATO PINTO DA TRINDADE e GUILHERME BARBOSA DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª 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) WESLEY SILVA QUINTANILHA, brasileiro, filho de Maria Lucinda Silva 
Quintanilha, nascido em 08/09/1976, inscrito no CPF sob o n. º 508.475.462-68, residente e domiciliado na Rua 43 c/ 32, Lote 07, 
Quadra 14, Setor Vila União, Goiânia-GO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00323663120208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu presentante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de 1 - 
GUILHERME BARBOSA DA SILVA, brasileiro, filho de Tatiane Cristina Barbosa, nascido em 02/02/1999, inscrito no CPF sob o 
n. º 069.923.811-05, atualmente recolhido no Presídio do Estado de Goiás; 2 - RENATO PINTO DA TRINDADE, brasileiro, filho 
de Edna Pinto da Trindade, nascido em 12/11/1991, inscrito no CPF sob o n. º 031.352.821-71, residente e domiciliado na Rua 
das Mussaendas, Quadra 16, Lote 25, Jardim do Cerrado IV, Goiânia-GO, atualmente encontra-se em local incerto e não sabido; 
3 - WESLEY SILVA QUINTANILHA, brasileiro, filho de Maria Lucinda Silva Quintanilha, nascido em 08/09/1976, inscrito no CPF 
sob o n. º 508.475.462-68, residente e domiciliado na Rua 43 c/ 32, Lote 07, Quadra 14, Setor Vila União, Goiânia-GO, 
atualmente encontra-se em local incerto e não sabido. Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 09 de janeiro de 2020, 
sem horário específico, na cidade de Almas-TO e em Palmas-TO, os denunciados Guilherme Barbosa da Silva, Renato Pinto da 
Trindade e Wesley Silva Quintanilha, privou as vítimas Maria Zélia Bispo Furtado, Alessandro Bispo Furtado, Marcelo Bispo 
Rodrigues, Geová Novais de Brito, Edimunda Bispo Furtado e Carlos Eduardo Bispo Furtado de sua liberdade, mediante 
sequestro e cárcere privado, e ainda ofendeu a integridade corporal e a saúde das vítimas Alessandro Bispo Furtado e Carlos 
Eduardo Bispo Furtado , bem como efetuaram disparo de arma de fogo em lugar habitado. Segundo consta dos autos 
investigatórios, na data de 09/01/2020, os denunciados Guilherme Barbosa da Silva, Renato Pinto da Trindade e Wesley Silva 
Quintanilha vieram do Estado de Goiás com destino a Palmas – TO, com o escopo de recuperar drogas furtadas deles, avaliadas 
em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelos adolescentes Carlos Eduardo e Alessandro Bispo. No trajeto até esta cidade, os 
denunciados passaram pela cidade de Almas – TO, onde sequestraram e mantiveram em cárcere privado a vítima Edmunda 
Bispo, trazendo-a a cidade de Palmas-TO para que ela informasse a localização de seu filho Alessandro Bispo, que se 
encontrava residindo nesta urbe. Ato contínuo, ao chegarem na cidade de Palmas, os denunciados foram até um imóvel 
localizado no Setor de Chácaras no Santa Fé, onde renderam as vítimas Geová Novais, Maria Zélia e Marcelo Bispo, mantendo-
os também em cárcere privado e os obrigou a informar a localização dos adolescentes Alessandro e Carlos Eduardo. Os 
adolescentes Alessandro e Carlos Eduardo foram localizados numa chácara na Região Norte desta Capital. Neste instante, 
mantendo todas as vítimas em seu poder e ameaçando-as de morte com o emprego de armas de fogo, além de agredi-las com 
tapas e pauladas, os denunciados exigiram que aquelas informassem onde estava a droga, no que foram atendidos pouco tempo 
depois. Extrai-se do feito que, enquanto os denunciados torturavam as vítimas, aproveitando-se de um momento de distração 
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dos denunciados, o adolescente Alessandro Bispo empreendeu fuga, correndo em direção ao matagal, ocasião em que os 
denunciados efetuaram disparos de arma de fogo, contra o mesmo, porém não conseguindo alvejá-lo. A droga foi localizada 
pelos denunciados, que então libertaram as vítimas e evadiram, tomando rumo ignorado. Os fatos foram levados ao 
conhecimento da autoridade policial competente, que concluiu as investigações. Não foi possível realizar a oitiva e nem 
realização de exames pelo Instituto Médico Legal da vítima Alessandro Bispo Furtado (nascido aos 06.07.2003, com 16 anos de 
idade), em razão de sua genitora, Edmunda Bispo Furtado, ter negado o comparecimento do adolescente perante a Delegacia de 
Polícia por temer pela vida do mesmo, haja vista ter recebido ameaças por telefone (evento 45). Perante a Autoridade Policial as 
vítimas Geová Novais de Brito, Maria Zélia Bispo Furtado, Carlos Eduardo e Marcelo Bispo Rodrigues, reconheceram o 
denunciado Guilherme Barbosa da Silva como sendo o autor dos crimes. Foram juntados aos autos Laudo de Exame de Corpo 
de Delito nº 02.0233.01.2020, da vítima Carlos Eduardo Bispo Furtado, que concluiu que o mesmo sofreu lesões corporais 
(evento 21, Lau1). No evento 115, consta os prontuários médicos dos atendimentos das vítimas Alessandro Bispo Furtado e 
Carlos Eduardo Bispo Furtado no Hospital Geral de Palmas em razão dos mesmos encontrarem-se com lesões corporais. Assim 
sendo, os denunciados Guilherme Barbosa da Silva, Renato Pinto da Trindade e Wesley Silva Quintanilha, estão incurso no 
artigo 148, caput, e §1º, inciso IV (sequestro majorado em razão da vítima Alessandro Bispo Furtado ser menor de 18 anos de 
idade), art. 15 da lei federal n. 10.826/2013 (disparo de arma de fogo), e art.129, caput (lesão corporal), relativo às vítimas Carlos 
Eduardo Bispo Furtado e Alessandro Bispo Furtado , do Código Penal Brasileiro, motivos pelos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO 
oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar 
defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se ocultar 
para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a 
regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrada o denunciado no endereço constante dos autos, requer que 
seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) 
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 
2º do artigo 396- A do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de 
instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo 
que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados 
nesta proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) 
Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação do ofendido no endereço por ele indicado, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do 
Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor 
sobre os fatos retromencionados, requer a notificação e/ou requisição da vítima e testemunhas abaixo arroladas para virem 
depor em Juízo, sob as cominações legais. Palmas-TO, 21 de agosto de 2020. Felício de Lima Soares, Promotor de Justiça." 
DESPACHO:  "Mesmo após a apresentação de defesa prévia pelo réu (evento 89), vislumbro que ele não foi encontrado para ser 
citado. Sendo assim, acolho a manifestação ministerial (evento 88) e determino que seja realizada a citação editalícia de 
WESLEY SILVA QUINTANILHA, conforme artigo 361 do Código de Processo Penal, evitando futura alegação de nulidade. 
Intimem-se. Após, volvam-me conclusos os autos. Palmas/TO, 29/01/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 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, 03/02/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e 
subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00245353920148272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: LINDOMAR PIRES PARREIRA, KATIÁ DE SOUSA DE CASTRO, FABIO GONÇALVES BEGA JUNIOR, FÁBIO 
EMERSON DA SILVA, BRUNO JOVELINO NETO e ANA PAULA DIAS FERREIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª 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, 
INTIMA o acusado(a)  FABIO GONÇALVES BEGA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, R.G. nº 815042, natural de 
Araguaína - TO, nascido aos 24.05.1990, filho de Fábio Gonçalves Borges e Elida Bega Gonçalves, atualmente em local incento 
e não sabido; e ANA PAULA DIAS FERREIRA?, brasileira, solteira, diarista, feirante, natural de Porto Nacional, nascida aos 
07.09.1992, filha de Jorge Antônio Ferreira da Silva e Sandra Gomes da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, com 
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prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0024535-
39.2014.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " 1. RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO PENAL promovida pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de LINDOMAR PIRES PARREIRA e KATIÁ DE SOUSA DE CASTRO, 
imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II c/c artigo 69, todos dos Código Penal, de BRUNNO 
JOVELINO NETO, ANA PAULA DIAS FERREIRA e FÁBIO GONÇALVES BEGA JÚNIOR, imputando-lhes a prática do crime 
previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, e de FÁBIO EMERSON DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no 
artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial 
que no dia 17 de setembro de 2014, nas Quadras 404 Sul e 604 Sul, nesta Capital, os denunciados Lindomar Pires Parreira e 
Katiá de Sousa Castro, agindo consciente e voluntariamente, subtraíram, para si, mediante ameaça exercida com emprego de 
arma branca, coisas alheias móveis, bem como os denunciados Brunno Jovelino Neto, Ana Paula Dias Ferreira e Fábio 
Gonçalves Bega Júnior vendiam objetos roubados e o denunciado Fábio Emerson da Silva adquiria (comprava) objetos 
roubados.1º Fato Segundo logrou-se apurar, na data de 17 de setembro de 2014, por volta das 20h40min, na Quadra 604 Sul, 
nesta Capital, a vítima Aldeídes Francisca da Silva caminhava na rua, momento em que os denunciados Lindomar Pires Parreira 
e Katiá de Sousa de Castro se aproximaram num veículo Fiat Uno, cor branca, sendo que Katiá desceu do carro de posse de um 
facão e anunciou o assalto, ameaçando matá-la, em seguida tomou-lhe a bolsa, contendo documentos, talão de cheques, dois 
telefones celulares, marca LG, e alguns objetos pessoais. Após a ação criminosa, Katiá entrou no referido veículo, onde 
Lindomar tinha ficado com o mesmo ligado e evadiram-se do local.2º Fato Na mesma data, por volta das 21h30min, na Quadra 
404 Sul, nesta Capital, a vítima Érica Ribeiro Barbosa caminhava na rua, momento em que os denunciados Lindomar Pires 
Parreira e Katiá de Sousa de Castro se aproximaram num veículo Fiat Uno, cor branca, sendo que Katiá desceu do carro de 
posse de um facão e anunciou o assalto, ameaçando matá-la, em seguida tomou-lhe uma sacola, contendo um aparelho de 
DVD, marca Phlico, e sua bolsa, contendo documentos, R$ 1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais) em dinheiro e alguns 
objetos pessoais. Após a ação criminosa, Katiá entrou no referido veículo, onde Lindomar tinha ficado com o mesmo ligado e 
evadiram-se do local. 3º Fato Consta que na data de 18 de setembro de 2014, por volta das 13h30min, quando em 
patrulhamento na praça da Quadra 1206 Sul, nesta Capital, policiais militares abordaram os denunciados Fábio Emerson da 
Silva e Brunno Jovelino Neto, os quais estavam conversando ao lado do veículo Fiat Uno, cor branca, placa JVT-6861, e da 
motocicleta Honda CG Titan, cor vermelha, que estavam estacionados no local. Em cima da motocicleta havia uma caixa, na 
qual continha um aparelho DVD, marca Philco, produto do roubo ocorrido na data de 17/09/14, tendo como vítima Érika Ribeiro 
Barbosa. Os policias constataram que a motocicleta e a caixa contendo o aparelho DVD estavam em poder de Fábio Emerson. 
Foram apreendidos pelos policias ainda em poder de Fábio Emerson um aparelho de telefone celular, marca/modelo LG Quad 
Chip, um aparelho de telefone celular, marca/modelo Sansung S4, um capacete preto, marca Taurus, um cartão Valecard, em 
nome de Josâe Azevedo Júnior, o cheque n° 000043-4, no valor de R$ 580,00, Agência 3664-1, Conta Corrente 087016-1, 
Banco Bradesco, em nome de Keli Duarte Gonçalves e o cheque n° 000593-2, no valor de R$ 1.500,00, Agência 6693-1, Conta 
Corrente 001156-8, Banco Bradesco, em nome de Vieira e Gabriel Representações Ltda. E em poder de Bruno Jovelino Neto 
foram apreendidos R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) em dinheiro, um aparelho de telefone celular, marca/modelo Mox 
Full. Brunno confirmou que o veículo Fiat Uno, cor branca, estava sendo conduzido por ele, sendo encontrados no seu interior 
um facão, marca Tramontina, cabo em plástico de cor preta, uma tesoura, marca Tramontina, uma chave Philips, duas chaves de 
boca, sendo uma 10/11 e outra 10/13. Ao ser indagado, o denunciado Brunno Jovelino confessou ser usuários de drogas e para 
manter o vício estava “vendendo” produtos de roubos praticados pelos denunciados Lindomar e Katiá e que havia acabado de 
vender o aparelho DVD, marca Philco, e o aparelho de telefone celular, marca Samsung para Fábio Emerson, tendo recebido R$ 
300,00 (trezentos reis), sendo que estes era produtos de roubos praticados por Lindomar e Katiá. E Fábio Emerson declarou que 
realmente havia comprado os aparelhos. Assim, constatou-se que Fábio Emersom não indagou acerca da origem dos mesmos, 
comprando-os sem as devidas notas fiscais. 4º Fato Consta que com as suspeitas confirmadas e as confissões de Brunno 
Jovelino e de Fábio Emerson de estarem negociando produtos de origem ilícita, na mesma data de 18/09/2014, a polícia militar 
se deslocou até a residência do denunciado Lindomar, situada na Quadra 1007 Sul, Alameda 02, QI-05, Lote 16, nesta Capital, e 
no local encontrou Lindomar, e os denunciados Fábio Gonçalves Belga Júnior e Ana Paula Dias Ferreira (companheira de 
Brunno), e apreendeu dois capacetes cor preta, duas facas, tipo peixeira, marca Tramontina, quatro carregadores de aparelho de 
telefone celular, um aparelho de telefone celular LG Dual SIM, um parelho de telefone celular Lenox 3 Chip's, um aparelho de 
telefone celular Nokia 222, e a quantia de R$ 207,30 (duzentos e sete reais e trinta centavos) em dinheiro. O autor Lindomar 
confessou que o dinheiro e o aparelho de telefone celular, marca LG, tinham sido roubados por ele e o comparsa Katiá, no dia 
anterior (17/09/2014), nesta Capital. No momento da apreensão dos objetos, a denunciada Ana Paula Dias Ferreira alegou que, 
assim como o companheiro Brunno, é usuária de drogas e também “comercializava” os produtos roubados por Lindomar e Katiá. 
Em seguida, Lindomar levou os policiais até um “container” na Quadra 906 Sul, nesta Capital, onde havia sido descartada a 
bolsa de uma vítima, tendo sido encontrado dentro do mesmo uma bolsa tiracolo de cor marrom, contendo objetos pessoais, uma 
carteira de mão com documentos e talão de cheques em nome da vítima Aldeídes Francisca da Silva. A polícia militar também se 
deslocou até a residência do denunciado Fábio Emerson, situada na Quadra 1204 Sul, Alameda 04, Lote 48, nesta Capital, onde 
foram apreendidos diversos objetos descritos no Auto de Exibição e Apreensão. 5º Fato Infere-se dos autos que o denunciado 
Katiá de Sousa de Castro foi localizado na Quadra 712 Sul, nesta Capital, sendo encontrado com o mesmo a quantia de R$ 
100,00 (cem reais) em dinheiro, e ao ser indagado, ele confessou participação nos roubos praticados por Lindomar e disse que 
referido dinheiro era parte de uma quantia roubada de uma mulher no dia anterior, e dessa vítima roubou R$ 1.300,00 em 
dinheiro, um aparelho de DVD e um aparelho de telefone celular. Constata-se que com referidas condutas, os denunciados 
associaram-se com o fim de cometer crimes. Diante dos fatos, os autores foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia 
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de Polícia para as providências cabíveis. A denúncia foi recebida em 3 de outubro de 2014 (evento 3). Houve citação de Fábio 
Emerson da Silva (evento 9), Ana Paula Dias Ferreira (evento 10), Brunno Jovelino Neto (evento 11), Lindomar Pires Parreira 
(evento 13). Katiá de Sousa de Castro (evento 20) e Fábio Gonçalves Bega Junior (evento 21) não foram citados. Foi 
apresentada resposta à acusação conjunta de Ana Paulas Dias Ferreira e Brunno Jovelino Neto (evento 25), sem arguir qualquer 
preliminar de mérito. O réu Fábio Gonçalves Bega Júnior apresentou resposta à acusação (evento 26) e, preliminarmente, alegou 
que estava submetido à tratamento médico e psiquiátrico em Cotia/SP, comprometendo-se a encaminhar ao juízo relatório do 
tratamento a cada 60 (sessenta) dias. Ademais, alegou a inépcia da inicial por não descrever os fatos adequadamente. Os réus 
Lindomar Pires Parreira (evento 34) e Fábio Emerson da Silva (evento 37) apresentaram resposta à acusação, sem alegar 
nenhuma preliminar de mérito. Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, este 
juízo ratificou a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (evento 49). Na audiência de instrução e julgamento do 
dia 14/1/2015 (evento 122), foi ouvida a vítima Aldeídes Francisca da Silva (evento 529, VIDEO1): Aldeídes Francisca da Silva: 
afirmou que foi vítima de roubo e que havia outras vítimas dos mesmos autores. Que nada foi roubado de Rosângela. Que 
estavam saindo do trabalho quando um Uno branco parou e desceu um homem com um facão ordenando a entrega da bolsa. 
Que havia outro homem no carro. Que o autor puxou a bolsa e entrou no carro. Que na bolsa havia dois aparelhos celulares 
(recuperou o LG), além de fone, coisas de trabalho, documentos, talão de cheque, cartões. Que não havia dinheiro. Não 
recuperou óculos de grau, um celular, garrafa de água. Que teve um prejuízo aproximado de mil reais. Afirmou que quem estava 
dirigindo era bem gordo. Foi determinado o seccionamento dos autos em relação a Katiá de Sousa de Castro, Fábio Emerson da 
Silva e Fábio Gonçalves Bega Júnior. Entretanto, foi juntada certidão (evento 134) informando que a cisão não foi realizada por 
nenhum réu estar preso. Diante disso, a deliberação lançada ao evento 122 foi tornada sem efeito (evento 136). Houve a citação 
de Fábio Gonçalves Bega Junior (evento 127). Juntou-se a certidão de óbito do réu Fábio Emerson da Silva (evento 129, 
CERT2), sendo prolatada sentença de extinção da punibilidade (evento 135). Houve citação de Katiá de Sousa de Castro 
(evento 158) e apresentação de resposta à acusação (evento 164), sem arguição de preliminares. Por não incorrer em nenhuma 
hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, este juízo ratificou a decisão de recebimento da denúncia (evento 
3) e designou audiência de instrução e julgamento (evento 196)... 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito da demanda. Tendo em vista as sentenças lançadas aos 
eventos 135, 259 e 292, extinguindo a punibilidade dos réus Fábio Emerson da Silva, Brunno Jovelito Neto e Lindomar Pires 
Parreira, esta sentença será fundamentada apenas em relação aos réus Katiá de Sousa de Castro, Ana Paula Dias Ferreira e 
Fábio Gonçalves Bega Júnior... 3. DISPOSITIVO Com essas considerações, consoante os fundamentos acima expostos, julgo 
parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar KATIÁ DE SOUSA DE CASTRO como incurso no tipo 
penal descrito no artigo 157, § 2º, II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Em contrapartida, absolvo os réus 
ANA PAULA DIAS FERREIRA e FÁBIO GONÇALVES BEGA JÚNIOR, nos termos do artigo 386, V e VII, do Código Penal...". 
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 02/02/2021. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, 
digitei e subscrevo. 
 

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 0042478-59.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): WANDERSON VIEIRA DE OLIVIERA 
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) WANDERSON VIEIRA DE OLIVIERA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23 de outubro de 1993, natural de Araguatins-TO, filho de Gonçalo Gomes Vieira e de Ivoneide Marindo de Oliveira, 
residente e domiciliado na Rua 11, Quadra 20, Lote 14, Setor Santa Helena, Palmas-TO, atualmente em local incerto e não 
sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00424785920208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: Consta do 
inquérito policial em epígrafe que, na data de 16 de junho de 2017, por volta das 09h20min, nas proximidades da Loja Claro, na 
Avenida Tocantins, Taquaralto, nesta Capital, o denunciado, agindo voluntariamente e consciente da ilicitude de seu ato, subtraiu 
para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) em espécie, e 01 aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo A9, em prejuízo de Irady Alves de Sá (conforme 
Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e demais documentos anexados aos autos de IP). 
Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local citados, a vítima foi abordada pelo denunciado, que estava de posse de uma 
arma branca, tipo faca, usada para ameaçá-la, e desse modo subtraiu-lhe a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o 
aparelho celular descrito acima, evadindo-se do local em seguida. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos, 
encontrando o denunciado nas proximidades, tendo então efetuado a sua prisão, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para os 
procedimentos de praxe. Destarte, materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas, pelo Auto de Prisão em Flagrante, 
Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e demais provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO denuncia WANDERSON VIERA DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado 
no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal brasileiro; requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a 
citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência 
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de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se 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 aquela ser intimada 
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 das condutas ilícitas ora em comento, nos termos 
do art. 201, do CPP. Palmas, 16 de novembro de 2020. Rodrigo Grisi Nunes, Promotor de Justiça". DESPACHO: "Esgotaram-se 
as tentativas de localização da pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) 
dias. Palmas, 03 de fevereiro de 2021. 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, 04/02/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0025590-15.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): WELISON CARDOSO DE SOUZA 
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) WELISON CARDOSO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, autônomo, 
nascido em 30 de dezembro de 1989, natural de Parauapebas-PA, portador do RG nº 939014 SSP/TO, inscrito no CPF nº 
025.576.981-48, filho de José da Costa Cardoso e Helena Maria de Souza, residente e domiciliado na  Av. Tocantins, Qd. 40A, 
Lote 01, Taquaralto, Palmas-TO, tel. (63) 98460-8240, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00255901520208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: " Consta dos autos de inquérito policial que na data de 
30 de março de 2020, em horário não precisado nos autos, em Taquaralto, Região Sul desta Capital, o denunciado foi preso por 
ter conduzido, após adquirir, ou receber, e utilizar, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produtos de crime, 
qual seja: veículo automotor VW Gol, cor prata, placa OLN-6870 (conforme Auto de Exibição e Apreensão constante do evento 1, 
e Laudo Pericial a ser anexado aos autos de IP), em prejuízo do Estado do Tocantins. Apurou-se que na aludida data, visando 
apurar informações repassadas pelo serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, as quais 
afirmavam que um veículo automotor furtado da Delegacia de Polícia do Distrito de Luzimangues estava trafegando pela Região 
Sul desta Capital, agentes de polícia civil empreenderam diligências e encontraram tal veículo próximo a um lava jato na Região 
de Taquaralto. Após abordarem o responsável pelo automóvel, o qual se identificou como sendo o ora denunciado, e 
constatarem que havia registro de furto para esse veículo, os policiais conduziram-no à Delegacia de Polícia, local em que ele 
afirmou trabalhar com venda de veículos automotores, e que havia adquirido o automóvel apreendido nos autos no exercício de 
tal atividade comercial, adquirindo a res de um indivíduo que não sabia identificar. Portanto, materialidade e autoria delitiva 
devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial (a ser anexado), e 
demais provas coligidas ao IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WELISON CARDOSO DE SOUZA, já 
devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 180, § 1°, do Código Penal brasileiro; requerendo 
seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) 
dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se 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 em favor do Estado do Tocantins (DETRAN), 
nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo o seu representante legal ser intimada 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, 25 de junho de 2020. Rodrigo Grisi Nunes, Promotor de Justiça". DESPACHO: " Esgotaram-se as tentativas de 
localização da pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 03 
de fevereiro de 2021. 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 
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afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 05/02/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

4ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 5005866-23.2009.8.27.2729 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
REQUERENTE: TAPAJÓS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 00075306000107 
REQUERIDO: MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 29511666134 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da sentença do evento 70. "Trata-se de ação de obrigação de 
fazer movida por TAPAJÓS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em desfavor de MARIA LUCIA DE SOUZA. Aduz em síntese 
que vendeu um veículo para a requerida recebendo como entrada do negócio um outro veículo. Ocorre que no veículo recebido, 
ao ser vendido para terceiro, foi constatado que havia penhora de débito junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins. 
Requereu liminarmente a liberação da restrição. E no mérito a procedência do pedido, com a baixa da penhora sobre o veículo. 
Decisão liminar positiva (evento 6). Decisão de revelia da parte requerida (evento 64. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito 
cabe julgamento antecipado, na forma do art. 355, II, CPC. O pedido merece guarida. Analisando os documentos trazidos junto à 
inicial, verifica-se a veracidade das informações trazidas mediante juntada de documentos. No evento 01, INC2, consta o 
contrato de compra e venda celebrado entre as partes, bem como consta o débito fiscal em nome da requerida. Nos termos do 
art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do comprador atualizar a titularidade do veículo junto ao Detran. Ainda que seja 
dever do novo comprador diligenciar para que o cadastro de veículo seja atualizado, este não pode ser responsabilizado caso o 
registro não se dê por fatores decorrentes de relações creditícias da outra parte. Com efeito o reconhecimento da revelia não 
importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, ou seja, admite 
prova em contrário, devendo-se considerar circunstâncias outras constantes dos autos. Por conseguinte, cabe ao julgador 
examinar a realidade dos autos, cotejando as provas com os fatos alegados, para verificar se o pedido deve ou não ser julgado 
procedente. As circunstâncias da lide, a manifestação da parte requerente, a documentação juntada no evento 01, verificando-se 
que o negócio jurídico entre as partes de fato foi firmado de maneira convincente, tendo a requerida deixado de adimplir com sua 
responsabilidade, e a ausência de impugnação tempestiva, induzem à conclusão de veracidade do pleito inicial. Neste 
sentido: STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9 
(STJ) Data de publicação: 19/06/2015 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há 
falar em inversão dos efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem consignou que os fundamentos da 
decisão não estariam embasados em argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim nos 
documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 
autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do 
pedido" (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. 
Agravo regimental improvido. Por todo o exposto, sem delongas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL mantendo a liminar 
de evento 6, para condenar a parte requerida MARIA LUCIA DE SOUZA na obrigação de fazer consistente em proceder com a 
baixa da penhora existente sobre o veículo CROSS FOX ano 2005, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 
200,00 (duzentos reais), extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, CPC. Custas e despesas 
processuais pela parte requerida e honorários que fixo em 15% sobre o valor da causa, atendidos a natureza e importância da 
causa (art. 85, § 2º, III, CPC). Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito." 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00086804420198272729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: RAYFRAN FRANÇA DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) RAYFRAN FRANÇA DA SILVA?, brasileiro, solteiro, nascido aos 20.12.1999, natural de São Luiz Gonzaga 
do Maranhão - MA, inscrito no CPF nº 073.824.941-60, filho de Antônia Eloide Lima de França e Francisco Antônio da Silva, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0008680-44.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " 1 – RELATÓRIO Trata-se de Ação 
Penal Pública na qual o Ministério Público denuncia RAYFRAN FRANÇA DA SILVA como incurso no art. 33, caput , da Lei n. 
11.343/06, com arrimo nos fatos que seguem: “(...) No dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 16 horas, na residência do 
acusado situado na Rua 07, Quadra 42, Lote 02, Aureny IV,nesta Capital, o denunciado, com consciência e vontade, após 
adquirir, foi flagrado guardando/vendendo/entregando a consumo/tendo em depósito drogas para fins de comércio, sem 
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autorização legal ou regulamentar,consistente em 02 (duas) porções de MACONHA contendo massa líquida total de 2,6 g (dois 
gramas e seis decigrama) e 01 porção de COCAÍNA com massa líquida de 0,2g (dois decigramas), conforme auto de prisão em 
flagrante,depoimentos de testemunhas, auto de apreensão e exibição e laudo pericial definitivo nº 0041/20019. Consta no 
caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e lugar anteriormente descritos, policiais militares realizavam 
patrulhamento ostensivo quando foram acionados via SIOP a darem apoio a equipe de inteligência da Polícia Militar que verificou 
movimentação de pessoas em atitudes suspeitas frequentando o local diariamente, indicando ser o local ponto de 
comercialização de drogas. Já no local, a equipe de ronda abordou o denunciado, proprietário da residência, momento em que 
chegou um adolescente de nome Wesley de Sousa Batista que trazia consigo um aparelho celular e a quantia de R$ 5,00(cinco 
reais) e informou estar ali para comprar crack. Desta feita, os militares adentraram na residência e, após realizarem buscas, 
encontraram os entorpecentes conforme descrito anteriormente e, ainda: quatro aparelhos celulares, uma balança digital, um rolo 
de papel filme, um montante de R$ 169,45 em notas de pequeno valor, sendo 03 (três) notas de R$20,00; 09 (nove) notas de R$ 
10,00; 01 (uma) nota de R$5,00 e 01(uma) nota de R$2,00, e moedas (montante de R$12,45), um boné da marca Nike, dois 
relógios de pulso, um carregador de aparelho celular, um USB Backup Power e um cabo USB , conforme Laudo Pericial nº 
0042/2019. Afirma o adolescente WESLEY, que estava com um celular Samsung da cor branca e a quantia em dinheiro de R$ 
5,00 (cinco reais), que iria comprar droga do denunciado cm esse dinheiro. (....)” Notificado, o acusado apresentou defesa prévia 
(evento 13). A denúncia fora recebida no dia 15/04/2019, nos moldes da decisão elencada no evento 16, momento em que fora 
determinada a inclusão do feito em pauta para audiência de instrução e julgamento. Em audiência de instrução e julgamento 
foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa. O réu, embora citado, não foi mais encontrado para 
intimação das audiências, sendo declarado revel. Em suas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do 
acusado nos termos do artigo 33, caput c/c art.40, VI, ambos da Lei de Drogas. (evento 56) Por seu turno, a Defesa requereu: a) 
a declaração de nulidade das provas, por ter havido violação de domicílio, tornando ilícitas as provas colhidas; b) a absolvição do 
crime de tráfico com base na insuficiência de provas; c) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade e da 
causa especial de redução da pena em razão do privilégio, previsto no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas; c) que, em caso de 
condenação, seja aplicada a pena mínima. É o relatório. Fundamento e decido... 2 – FUNDAMENTAÇÃO Em atenção ao 
comando inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, passo à fundamentação, pois presentes as condições da ação e 
os pressupostos de desenvolvimento regular do processo, bem como ausentes nulidades ou preliminares a serem sanadas. 
Incumbe verificar se os autos fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria e da materialidade do 
delito descrito na denúncia imputados ao réu. Para tanto, resta imprescindível o exame dos elementos probatórios colhidos nos 
autos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (CPP, art. 155)... Trata-se de apreensão de drogas que, apesar de pequena 
quantidade, as circunstâncias, aliadas a prova testemunhal, e confissão extrajudicial do réu, revelam a prática do crime de tráfico 
pelo réu Rayfran, como descrito na denúncia. Consigno, por oportuno, que a modalidade guardar/ter em depósito substâncias 
entorpecentes, de per si, como um dos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, caracteriza o referido crime. 
Verifico, pois, que os depoimentos dos policiais vão ao encontro das provas produzidas nos autos, o que, somado às robustas 
evidências acima expostas, demonstra que a absolvição ou desclassificação, como pretende a Defesa, são incabíveis. 
Patenteado desta forma que a droga se destinava ao consumo de terceiros, restando evidenciada sua deliberação livre e 
consciente de praticar a difusão ilícita de entorpecente, concorrendo para o fomento da dependência dos seus destinatários e 
atentando contra a saúde pública, posto estar referida substância prevista no rol proibitivo da Portaria 344/98 da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), atualizada pela Resolução n. 98/2000. Nesse passo, a sistematização das provas 
trazem elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente convincentes e suficientes para a 
formação de um juízo de convicção seguro acerca da responsabilidade do denunciado em transportar e distribuir drogas nesta 
Capital, sendo que sua conduta se enquadra perfeitamente no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Quanto ao privilégio, verifico 
que deve ser reconhecido. O réu é tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e não há evidência de que faça parte 
de organização criminosa, devendo incidir a causa especial de redução da pena prevista no artigo 33,  §4º da Lei 11.343/06. 3 - 
DOS BENS APREENDIDOS Consta nos autos de Inquérito Policial em apenso, no Auto de Exibição e Apreensão os objetos 
apreendidos, que estão melhores descritos (evento 01, IP) sendo, além das substâncias entorpecentes: R$ 5,00 (cinco reais), 
aparelhos celulares e 01 (uma) arma de fogo artesanal. Determino: a) A incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, 
caso ainda não tenha ocorrido. b) A remessa da arma de fogo artesanal ao comando do exército. b) Em relação ao dinheiro e 
aparelhos celulares, a perda em favor da FUNAD. Quedando-se inertes, desde já autorizo a doação dos objetos para entidades 
previamente cadastradas na CEPEMA desta Comarca, devendo ser observado o critério necessidade/utilidade da instituição. Por 
fim, se restar certificado nos autos a inutilização dos referidos bens, autorizo a imediata destruição. Reconheço a majorante do 
artigo 40, VI, posto que a conduta do réu visava a atingir adolescente. Muito embora não tenha conseguido adquirir a droga por 
conta da presença policial, naturalmente, o menor iria receber a droga e declarou que o seu objetivo naquele local era 
exatamente este. 4 - DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia do evento 
01, pelo que CONDENO RAYFRAN FRANÇA DA SILVA nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 5 - DOSIMETRIA 
DA  PENA PASSO À DOSAGEM DA PENA, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL, BEM 
COMO, DO ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/2006. 1ª fase A culpabilidade do acusado está explicitada nos autos, tendo agido de 
forma voluntária, consciente e livre, portanto, com dolo, sendo reprovável a sua conduta. Trata-se ademais, de agente imputável, 
sendo-lhe exigível um comportamento nos moldes elencados no ordenamento jurídico, eis que o mesmo tinha consciência que 
atuava de forma contrária (culpabilidade acentuada). A reprovabilidade, entretanto, é a normal à espécie. No que tange aos 
antecedentes, a posição majoritária da jurisprudência segue o posicionamento do STJ, no sentido de que apenas devem ser 
tidos como maus antecedentes aqueles processos criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado, desde que 
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não sirva como reincidência, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Neste ponto, nada a valorar. Conduta 
social. Aqui, devem ser examinados os elementos indicativos da inadaptação ou do bom relacionamento do agente perante a 
sociedade em que está integrado. A conduta social do acusado é o estilo de vida por ele seguido, no que tange ao seu 
comportamento com relação à sua família, aos vizinhos, em seu trabalho, bem assim com relação à sociedade como um todo. 
No caso em estudo, a conduta social do acusado não deve ser considerada como desabonadora, vez que não há qualquer prova 
nesse sentido. A personalidade. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, pg. 335) que 
analisa-se o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, como por exemplo a agressividade, preguiça, frieza emocional, 
sensibilidade acentuada, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. A personalidade é normal, não tendente a majorar a 
pena. Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso. No contexto do art. 59 do 
CP, os motivos podem indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática 
delitiva, “o motivo é o fator qualificativo da vontade humana, fornecendo o colorido indispensável à compreensão de qualquer 
conduta: existiu por quê? Para quê?”. Deve ser apontado também que todo crime possui algum motivo, pois ninguém age por 
agir, a não ser em casos de atos reflexos. Se alguém agiu motivando-se em aspectos negativos deve ter sua pena exasperada e, 
ao contrário, terá sua pena diminuída se atuou criminosamente por motivos nobres. No presente caso não há qualquer prova dos 
motivos que ensejaram a prática delitiva, não podendo a pena ser majorada por tal circunstância. As circunstâncias, 
diferentemente dos demais elementos, se referem ao fato criminoso e não ao seu autor e, portanto, são objetivas. As 
circunstâncias do crime não integram a estrutura do tipo penal, são elementos acidentais ou secundários, “como o modo de 
execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o 
relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”, devendo ser levadas em consideração quando da fixação da pena. No caso, a 
pena não deve ser majorada. As consequências resumem-se nos efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em 
prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política, como 
“o sofrimento material e moral da vítima ou de seus dependentes em crimes violentos,”. Não devem ser confundidas com as 
consequências naturais do delito, que não devem ser utilizadas como fator de exasperação da pena, pois resultaria em bis in 
idem. No caso, as consequências foram as normais para o delito em análise. Comportamento da vítima. Trata-se de 
circunstância que determina que o magistrado, na dosagem da pena-base, analise se a vítima concorreu para a prática delitiva 
de algum modo. E, se ficar constatado que houve tal contribuição, deverá ser diminuída a pena. O Estado é o sujeito passivo 
primário. Secundariamente, as pessoas que recebem a droga para consumir. Logo, não o que o prejudica. Natureza e 
quantidade do produto. A natureza e quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do acusado não o 
prejudica. Fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa. 2ª Fase: Não há atenuantes ou 
agravantes. Fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa. 3ª Fase: Verifico a ocorrência da 
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.340/06, uma vez que o acusado não faz parte de 
organização criminosa e é tecnicamente primário.  Sendo assim, e considerando a natureza da droga e quantidade apreendida, 
reduzo a pena no máximo, ou seja, em 2/3, tornando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 
(cento e sessenta e seis) dias-multa. Verifico também a ocorrência de uma causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI 
da Lei de drogas, motivo porque acresço mais 1/6 à pena até aqui encontrada, ou seja, 3 meses e 10 dias e em mais 27 dias 
multa, perfazendo uma pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e em  193 dias multa, no mínimo legal. Pena de 
Multa Verificando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal já analisados acima, bem como a situação financeira da 
acusada, fixo a pena de multa em 193 dias multa. Atribuo o valor mínimo possível ao dia multa, ou seja, um trigésimo do salário 
mínimo em vigor na época do fato (art. 49, § 1ª do CP), a ser atualizada quando da execução. Assim, torno-a definitiva a pena 
em 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193(cento e noventa e tres) dias multa. Nos termos do artigo 
33, §2º, c, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto. Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, por não mais 
estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como considerando o regime inicial fixado e quantum da pena 
estabelecido, razão pela qual determino a expedição de Alvará de soltura em seu favor. Verifico que na situação em debate se 
revela cabível a substituição da pena privativa em liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado preenche os 
requisitos alinhados no art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à reprovação do crime. Portanto, em 
observância aos artigos 44, § 2º 2ª parte c/c art. 46 ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direitos a serem especificadas nos termos da Lei pelo Juízo das Execuções Penais. Diante da 
substituição retro, deixo de aplicar a suspensão condicional. 6. DISPOSIÇÕES FINAIS PARA O SENTENCIADO: Isento o 
acusado do pagamento das custas do processo, tendo em vista ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita. Em relação 
aos valores apreendidos, cumprir determinação exarada em tópico próprio. Com o trânsito em julgado para ambas as partes, 
façam-se as comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral (artigo 15, III, CRFB/88), bem como formem-se autos de 
execução penal. Preencha os sistemas determinados pelo CNJ e CGJ. Intimem-se e cumpra-se. Palmas-TO, data registrada 
eletronicamente. ALLAN MARTINS FERREIRA - Juiz de Direito." Palmas, aos 05/02/2021. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR 
BORGES, digitei e subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JOSE PORFIRO DA SILVA – CNPJ/CPF: 032.992.016-20, 
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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 00010466020208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: CLEBER ALVES OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 863.393.891-04 , 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00351467520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: LUCIANA PEREIRA SOUSA – CNPJ/CPF: 815.610.751-
91 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00350185520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: GILMAR VIEIRA DE SOUZA – CNPJ/CPF: 823.164.731-
72 , 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 00340078820198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: APARECIDA LOPES ALVES – CNPJ/CPF: 659.809.301-
59, 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 00341438520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: GIL MENDES DE ALMEIDA – CNPJ/CPF: 375.489.641-53 , 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00517692020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: CELINA ALVES DA SILVA VEIGA – CNPJ/CPF: 
493.074.871-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00351329120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: NG FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI – CNPJ/CPF: 
08.433.691/0001-29, 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 00390313420188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MMª. Juíz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde (PORTARIA Nº 1454, 
de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO de 
CARLOS ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS – CNPJ/CPF 626.611.591-34, bem como seu respectivo cônjuge se casado for, na 
qualidade de parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 00043440220168272729,  ajuizada pela 
FAZENDA PÚBLICA MUNCIPAL , para TOMAR CONHECIMENTO da penhora realizada, determinada nos presentes autos, 
recaída sobre o bem imóvel de sua propriedade, denominado: 01(UM) LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO URBANA DE 
NUMERO 08, DA QUADRA ARNE 61, CONJUNTO QC 01 A, SITUADO NO ESTACIONAMENTO 03 DO PLANO DIRETOR, 
COM ÁREA TOTAL DE 144,00M2, CONSTANTE NA MATRICULA N° 69.690, ficando a parte executada INTIMADA para, caso 
queira, oferecer embargos no prazo de 30 dias, nos termos da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do Fórum desta 
Comarca, bem como, será publicada na forma da Lei. Dado e passado na Vara de Execuções Fiscais e Saúde da Comarca de 
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 20:07. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dr. GIL DE ARAÚJO CORRÊA, MMª. Juíz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde (PORTARIA Nº 1454, 
de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO de 
RAIMUNDO LOPES DA SILVA – CNPJ/CPF 196.890.981-87 , bem como seu respectivo cônjuge se casado for, na qualidade de 
parte executada nos autos da Ação de Execução Fiscal - Autos nº 50086128720118272729,  ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 
MUNCIPAL , para TOMAR CONHECIMENTO da penhora realizada, determinada nos presentes autos, recaída sobre o bem 
imóvel de sua propriedade, denominado: 01(UM) LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO URBANA DE NUMERO 04, DA 
QUADRA ARNO 32, CONJUNTO QI 22 A, SITUADO ALAMEDA CIRCULAR NO LOTEAMENTO DE PALMAS, 3 ETAPA, 
COM ÁREA TOTAL DE 352,44 M2, CONSTANTE NA MATRICULA N° 73.797, ficando a parte executada INTIMADA para, caso 
queira, oferecer embargos no prazo de 30 dias, nos termos da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei e afixada cópia no Átrio do Fórum desta 
Comarca, bem como, será publicada na forma da Lei. Dado e passado na Vara de Execuções Fiscais e Saúde da Comarca de 
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 20:07. 
 

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 sócio: JOANA DARC DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 242.422.841-87, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 5000167-56.2006.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-485/2004, inscrita em 
12/04/2004, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.623,13 (três mil 
seiscentos e vinte e três reais e treze centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 4 de 
fevereiro de 2021. (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: GEYSON SOUZA CUNHA, CPF/CNPJ: 99440873191, por estar 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 5001656-26.2009.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090071783, inscrita em 
27/1/2006, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 993,24 (novecentos e 
noventa e três reais e vinte e quatro centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 4 de 
fevereiro de 2021. (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: TONETE PEREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ: 775.067.311-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0051681-79.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190019981, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP; 20190033944, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190033945, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.614,51 (Três 
Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Um Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito 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 Civi l, 
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, 4 de fevereiro de 2021. (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 sócio: DARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 35044020168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 5001650-82.2010.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090074828, inscrita em 
13/01/2009, referente ao TXL; 21427.162.99579.9, inscrita em 27/01/2006, referente ao TXL; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 702,02 (Setecentos e dois reais e dois centavos) que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito 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, 4 de fevereiro de 2021. (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 dos sócios: ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 71015680178; ROMILDO 
DA SILVA, CPF/CNPJ: 62420402472, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 5037474-97.2013.8.27.2729, que lhe move A 
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). 20130025812, inscrita em 03/01/2011, referente ao TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 672,09 (Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Nove Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito 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 
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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, 4 de fevereiro de 2021. (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 dos sócios: INDIARA DE AGUIAR KLAGENBERG, CPF/CNPJ: 70469601191, e ROSA 
AMELIA BARROS DE AGUIAR, CPF/CNPJ: 22861815191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 5040419-57.2013.8.27.2729, que 
lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130052505, inscrita em 21/01/2010, referente ao TXL; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 437,29 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 4 de fevereiro de 2021. (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 dos sócios: NEURIVAN FONSECA COELHO, CPF/CNPJ: 82447292104, e ROMULO 
VERISSIMO PACHECO, CPF/CNPJ: 70420173153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 5002623-66.2012.8.27.2729, que 
lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20110006867, inscrita em 3/1/2011, referente ao TXL; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 6.526,58 (seis mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 4 de fevereiro de 2021. (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 sócio: MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 01665004100, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 5034504-27.2013.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-2680/2012, 
inscrita em 12/11/2012, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
48.504,35(quarenta e oito mil quinhentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito 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, 4 de fevereiro de 2021. (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: DJ CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL, CPF/CNPJ: 
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04520299000166, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0004143-05.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180015724, inscrita em 26/10/2015, referente ao ISS; 20180015725, inscrita em 21/06/2018, referente ao ISS; 
20180015726, inscrita em 06/03/2017, referente ao ISS; 20180015729, inscrita em 27/04/2018, , referente ao ISS; 
20180015742, inscrita em 25/04/2018, referente ao ISS; 20180015743, inscrita em 25/04/2018, referente ao ISS; 
20180015744, inscrita em 27/04/2018, , referente ao ISS; 20180015745, inscrita em 25/04/2018, referente ao ISS;  cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 182.136,27 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Cento e Trinta e Seis 
Reais e Vinte e Sete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 4 de fevereiro de 2021. 
(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 sócio: FERNANDA DO PRADO BORGES, CPF/CNPJ: 03895248169, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0050157-47.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-2675/2019, inscrita em 
21/08/2019, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 18.120,76 (dezoito 
mil cento e vinte reais e setenta e seis centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 4 de 
fevereiro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00284961720168272729 
Denunciado: AUGUSTO BONFIM SILVA MANO 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00284961720168272729 , tendo como 
Réu: AUGUSTO BONFIM SILVA MANO, brasileiro, natural de Miracema do Tocantins, garçom, nascido aos 16/08/1984, união 
estável, filho de Feres Viegas Mano e de Wana Werba Silva Mano, inscrito no RG 1225355 SSP-TO e CPF: 323.632.828-25, 
como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença 
proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...)3 - DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 
pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe, como incurso nas penas 
do Código Penal, artigo 129, §9º, na modalidade dos artigos 5º, e 7º, da Lei nº 11.340/2006. Individualização da(s) 
pena(s) Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos termos dos 
fundamentos que seguem: 1ª fase: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das circunstâncias 
judiciais que reputa desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração aferindo as 
modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e vinculadas ao tipo 
penal. Assim, nesta primeira fase, diante da preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da penabase no 
patamar mínimo e fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. 2º Fase: Eventual ATENUANTE não merece consideração 
nas hipóteses de fixação da pena no patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). As AGRAVANTES do Código Penal artigo 61, inciso 
II, letras e) e f) não podem ser aplicadas em se tratando de condenação nos moldes do CP, art. 129, §9º — sob pena de 
caracterização de bis in idem. Sem alteração da pena nesta fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou majorantes a serem levadas 
em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela qual torno-a definitiva em 03 
(três) meses de detenção. DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena concreta final como 
consequência da dosimetria supracitada, resultando no total de 03 (três) meses de detenção. Do cumprimento da pena concreta 
final Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente em 
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regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, inclusive 
estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena e progressão de regime, 
nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco socialmente 
recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ – HC 290650). 
Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos — com fulcro no Código Penal, 
art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das condições a 
serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da 
suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do mesmo modo, a 
detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Estando o 
denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua prisão preventiva, possibilitando eventual recurso no estado 
em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). Inobstante a orientação do STJ pela tese extraída do RESP respectivo (Tema 983), à 
míngua de pedido expresso na denúncia, deixo de fixar valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), eis que 
ausente discussão nos autos a respeito com instauração do contraditório e ampla defesa — bem como ante a inexistência de 
elementos para apuração. Tudo sem prejuízo da possibilidade de discussão em ação própria e juízo diverso. Condeno aqui o 
acusado ao pagamento das custas processuais, reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou suspensão da 
execução, nos termos da lei e diretamente no Juízo da Execução. Disposições finais Respeitada eventual alteração pela 
instância superior, oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar as seguintes 
providências, adequando-as ao resultado: · Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que couber (e 
respectivos cadastramentos); · Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo 
qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação; · Inscrição do nome do condenado no rol dos 
culpados; Comunicação à Justiça Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do 
Brasil; · Inscrição e/ou comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais; · Expedição das guias de execução 
penal, inclusive custas, com encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando 
da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da 
vítima e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-
se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Juiz de Direito. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Palmas, 04 de outubro de 2019, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue 
ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 
19/01/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
ORIGEM / REFERÊNCIA: Processo nº: 0001452-46.2018.827.2731; Chave Processo nº: 870561633218; Natureza da Ação: 
Cumprimento de Sentença; Valor da Causa: R$ 7.909,70 (sete mil e novecentos e nove reais e setenta centavos); Exequente(s): 
MIGUEL FRANCISCO BRAZ; Procurador(es): N i h i l; Executado(s): UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL; Procurador(s): Silvoney 
Batista Anzolin – OAB/MT nº 008122, Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda – OAB/PE nº 016983 e Maria Emilia Gonçalves de 
Rueda – OAB/PE nº 023748; Interessado: CENTRO NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Procurador(s): Antônio 
Eduardo Gonçalves Rueda – OAB/PE nº 016983. OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR ao(s) EXEQUENTE MIGUEL FRANCISCO 
BRAZ, nas pessoas de seus HERDEIROS E SUCESSORES, para tomar conhecimento da SENTENÇA EXTINTIVA, contida no 
EVENTO 95 dos autos, conforme teor a seguir transcrita: “SENTENÇA. MIGUEL FRANCISCO BRAZ ajuizou Execução de Título 
Judicial (Cumprimento de Sentença – evento 46) em desfavor de UNIMED - Federação das Cooperativas Médicas do Centro-
Oeste e Tocantins, ambos devidamente qualificados. Após julgamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (evento 
58) e prolação de ordem de suspensão do processo, por encontrar-se a executada em liquidação extrajudicial (evento 66), 
informa o causídico do exequente seu falecimento (evento 80), razão pela qual, no evento 81, determinou-se:  “1. Considerando 
a morte da parte autora, provado certidão de óbito (EVENTO 80), dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 
sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º do NCPC, pelo que DETERMINO: 1.1 Suspendo o processo, pelo prazo 
de TRÊS (3) MESES (NCPC, arts 313, I, § 2º, II, c-c 689); 1.2 Proceda-se a INTIMAÇÃO de seu espólio, de quem for o sucessor 
ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação mais adequados (edital - DJTO), para que manifestem interesse na 
sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de TRÊS (3) MESES, sob pena de extinção do processo 
sem resolução de mérito (NCPC, arts. 76, § 1º, I e 313, I e § 2º, II). 2. Intimem-se e cumpra-se”. Embora devidamente intimada 
do despacho supracitado (eventos 86/84), a parte exequente quedou-se silente, não promovendo, assim, a habilitação dos 
sucessores do exequente. É o relatório. DECIDO. Consoante observado em linhas volvidas, são fatos incontroversos o 
falecimento do exequente MIGUEL FRANCISCO BRAZ e que não houve, no prazo legal, a habilitação de seus herdeiros. 
Dessa maneira, por vislumbrar, no caso, esgotadas todas as diligências possíveis para substituição processual do exequente, 
entendo por bem suscitar, de ofício, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Com a 
morte de uma das partes, há a substituição automática por seus sucessores, que podem atuar pessoalmente ou ser 
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representados pelo espólio - inteligência dos artigos 110 do novo Código de Processo Civil e 1.784 do Código Civil. E, por tratar-
se a sucessão processual providência de responsabilidade do exequente, que, no caso, restou desatendida, de rigor a 
extinção do feito. ISTO POSTO, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de 
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 76, inciso I do novo Código de Processo Civil. Custas e 
despesas processuais pelo exequente. À luz do principio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento de honorários 
advocatícios ao patrono da executada, que fixo em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa. Transitado em julgado, ao 
arquivo com baixas nos registros, distribuição e tombo. P. R. I. Paraíso do Tocantins/TO, em data certificada pelo sistema.” Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª Vara Cível.  SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar, Centro, Ed. Fórum, 
Fone/Fax (0**63) 3602-1360/ 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO., 06 de Novembro de 2.020. Eu, Glacyneide Borges 
Rocha, Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível, o digitei. Juiz ADOLFO AMARO MENDES - Titular da 1ª Vara Cível. 
 

1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0006439-62.2017.8272731 
Acusado ANTÔNIO PINTO DE ARAUJO FILHO 
Infração; Artigo 147 do Código Penal c/c artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/06 
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 virem, ou dele tiver em prazo de 60 (sessenta) 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 ANTÔNIO PINTO DE ARAUJO FILHO, Filiação: LEONESTA BRAGA DE 
ARAUJO e ANTÔNIO PINTO ARAÚJO Naturalidade: GURUPI - TO Data de Nascimento: 06/07/1973 Grau de Instrução: Não 
informado Estado Civil: Convivente Profissão: Vendedor ambulante, Documentos: RG n° 16.920 SSP/TO e CPF n° 866.922.241-
8 o qual se encontra em lugar incerto e não sabido,conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica 
do inteiro teor INTIMADO do inteiro teor do SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, 
cuja parte dispositiva restou assim transcrita:Ante o exposto, com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da 
Lei7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, apena imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s) 
execução(ões) penal(is). 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 04 de Fevereiro 2021. (04/02/2021). Eu (Angel Yuri 
Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA GERAL DE JURADOS 
PRAZO: 30 DIAS 
A Dra. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito da única Vara Criminal e Presidente do Colendo Tribunal do Júri, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 439, parágrafo único, c/c o artigo 440, ambos do Código 
de Processo Penal, TORNA PÚBLICO A LISTA GERAL DE JURADOS PARA O ANO DE 2021 desta comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma abaixo: Adrielly Araújo Silva Oliveira, comerciária, Rua Grécia, s/n, Setor Vila Regina, CPF 058.751141-
43; Ana Beatriz Gomes da Silva, Estagiária, Av. Goiás, n° 515, Setor Oeste, CPF 086.470.551-44; Antônio Alves de Lima, 
Pedagogo, Rua 06, n° 210, Setor Oeste, CPF 785.071.971-91; Augustinho Martins Santos, Contador, Rua Oscar Niemayer, n° 
689 Setor Milena, CPF 788.865.621-87; Bianca Brito Silva, acadêmica, Av. Castelo Branco, 1895 Centro, CPF 618.655.983-13; 
Damarys Pinheiro Silva, Estudante, Rua Carlos Gomes, n° 580, Setor Serrano II CPF 015.966.941-30; Edilza de Oliveira Pires 
Araújo, Professora, Rua L-25, n° 501, Setor Interlagos, CPF 453.788.861-04; Ely Araújo Silva, Aposentada, Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, n° 326, Setor Oeste, CPF 153.238.702-49; Etielly Lima do Carmo, Acadêmica, Rua Vitor Meireles , n° 370, 
Setor Jardim Paulista, CPF 704.209.817-01; Fernanda Rodrigues da Silva, Comerciária, Av. Castelo Branco, n° 1693, Centro, 
CPF 065.424.001-92; Francisco Cícero Leite, Professor, Av. Araraquara, n° 550, Setor Jardim Paulista, CPF 092.153.363-20; 
Geane Pereira Higino, Acadêmica, Rua C, 95 Setor Alto Paraíso, CPF 054.307.651-20; Jadson Pereira Costa, Comerciário, Rua 
02, n° 825, Setor Milena, CPF 014.826.491-36; Janaína Silva de Araújo, Secretária, Rua Firmino Mendes, n° 1081, Centro, CPF 
050.943.881-42; Luciene Alves Pereira, Rua Bernardino Maciel, n° 1955, Setor Oeste, CPF 387.028.861-20; Aurivania Rodrigues 
Parente, Auxiliar de Serviços Gerais, Rua Neuton José de Moraes, nº 60, Setor Serrano II, CPF 039.031.181-25; Cleandro 
Caciano Quixabeira, Assistente de Segurança Patrimonial, Rua Don João VI, n° 864, Kitnet 02, Setor Serrano I, CPF 
032.171.061-48; Guilherme Alexandre Bulegon, Assistente Administrativo, Rua Voluntários da Pátria, n° 1654, Centro, CPF 
715.235.960-15; Jânio Marcos Martins Lima, Auxiliar Legislativo, Rua L-03, n° 754, Centro, CPF 018.753.721-64; Joselany 
Pereira da Silva, Contadora, Rua 13 de Maio, n° 931, Centro, CPF 019.761.791-30; Judite Alencar Lima, Auxiliar de Serviços 
Gerais, Rua 03, s/n, Setor Santa Clara, CPF 949.589.551-00; Marcos Antônio de Sousa Aguiar, Assistente Administrativo, Rua 
Getúlio Vargas, n° 1817, Setor Oeste, CPF 914.735.001-68; Maria Edilania de Amorim Mota, Auxiliar de Serviços Gerais, Rua 
25, n° 767, Setor Milena, CPF 957.404.653-20; Maria Inez Moraes Viana Amorim, Auxiliar Legislativo, Rua Amâncio de Moraes, 
n° 1265, Centro, CPF 005.659.083-08; Maria José Ribeiro C. de Morais, Assistente Administrativo, Rua Voluntários da Pátria, n° 
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1518, Centro, CPF 909.815.453-00; Nara Socorro Rolins, Auxiliar Legislativo, Rua L-25, n° 213, Setor Serrano I, CPF 
973.421.301-68; Natal da Silva Ramos Junior, Office Boy, Rua 01, QD- 35, LT-03, Setor Jardim América, CPF 028.997.651-08; 
Rogério Agnaldo Saltosque dos Santos, Auxiliar Legislativo, Rua Zé Bileu, n° 236, Centro, CPF 628.901.829-91; Sislane 
Coutinho da Silva Lima, Auxiliar Legislativo, Rua Vitor Meireles, n° 262, Setor Jardim Paulista, CPF 978.348.401-00; Adriana 
Araújo Schoenfeld, Assistente Administrativo, Rua 21, QD-31, LT-02, Paraíso dos Ipês, CPF 013.678.441-00; Alaete Gomes de 
Souza, Assistente Administrativo, Rua 7 de Setembro, n° 1083, Setor Oeste, CPF 642.781.661-68; Antônio Luiz Ribeiro dos 
Santos, Assistente Administrativo, Rua Curió, n° 985, Setor Jardim Paulista, CPF 335.907.531-53; Aparecida Pereira da Silva, 
Assistente Administrativo, Av. Goiás, n° 808, Setor Oeste, CPF 591.461.841-04; Charlis Divino Dias, Gari, Rua Pará, n° 1080, 
Setor Oeste, CPF 588.661.751-53; Douglas Santos e Silva, Agente de Arrecadação, Av. Taubaté, n° 1550, Setor Jardim 
Paulista, CPF 006.305.101-05; Edinaldo Fonseca Cardozo da Silva, Auxiliar de Oficina, Rua 16, n° 258, Setor Nova Fronteira, 
CPF 992.336.731-20; Edna de Oliveira Figueiredo, Analista Téc. Administrativo, Rua Pará n° 1129, Setor Oeste, CPF 
251.281.671-00; Elias Rodrigues da Silva, Vigia, Rua 7 de Setembro,  n° 1429, Setor Oeste, CPF 485.307.431-72; FRANCISCO 
LEONE DE OLIVEIRA, Analista Téc. de Esporte, Rua Diagonal, n° 25, Centro, 457.670.765-53, LEYLA MARIA CARVALHO 
BORGES, Contadora, Rua Ceará, n° 991, Setor Oeste, 626.012.371-04; LUCIA ALVES PIMENTA DE MEDEIROS, Assistente 
Administrativo, Rua Tocantins, n° 207, Apto L2, CPF 251.250.951-68; MARCELIO DE SOUZA VIEIRA, Coord. de Turismo, Rua 
Bernardino Maciel n° 368, Centro, CPF 477.149.721-49; MARCOS AURÉLIO REGO GOMES, Rua Graça Aranha, n° 566, CPF 
307.746.081-53; MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA, Assistente Administrativo, Rua Princesa Isabel, n° 391, Setor Jardim 
Paulista, CPF 341.109.841-49; MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA LIMA, Agente de Arrecadação, Rua Araguaia, 961, 
CPF 557.983.651-15; MARTA FERNANDES DA SILVA, Assistente Administrativa, Rua 06, n° 534, Setor Santa Clara, CPF 
836.385.041-15; PATRICIA SILVA MORAES, Administradora, Rua Piauí, n° 356, Centro, CPF 851.832.371-15; ROSA MARIA 
BATISTA, ASG, Rua 7 de Setembro, 2460, Setor Oeste, CPF 755.740.806-30; ROSMAR BORBA DE MIRANDA COSTA, Agente 
de Arrecadação, Rua 18, QD-21, LT- 16, n° 354, Setor Oeste, CPF 827.160.721-91; SUELENE ROCHA GOMES FERREIRA, 
Agente de Arrecadação, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 285, Centro, CPF 566.580.871-72; WAGNER MARINHO DE 
MEDEIROS, Administrador, Rua Manoel Bandeiras, n° 667, Setor Jardim Paulista, CPF 862.509.731-68; WEDERSON 
TEIXEIRA SANTOS, Analista Téc. de Esporte, Rua 20, n° 1220, Setor Milena, CPF; 882.488.951-49; ADRIANA BRITO AGUIAR 
MARQUES, Professora, Av. Machado de Assis, n° 1186, QD-114, LT-20, Setor Serrano I, CPF 813.172.801-30; ALESSANDRA 
VESPUCIO VAZ, Professora, Rua Gonçalves Dias, n°1469, Centro CPF 838.472.861-53; AMARILDO DA SILVA CUNHA, 
Psicólogo, Rua Firmino Mendes, n° 1093, Centro CPF 998.208.111-04; ANA MARIZA HONORATO, Professora, Rua 13 de maio, 
n° 808, Centro CPF 889.581.401-00; ANA PAULA CRUZ COSTA ALVES, Assistente em Administração, Rua Rui Barbosa, 1234, 
Centro CPF 001.933.731-06; BRUNO ALMEIDA RIBEIRO, Técnico em Informática, Alameda dos Patis, n° 05, Setor Serrano II 
CPF 035.997.421-03; CLÁUDIA VELOSO, Técnica de laboratório, Rua Gonçalves Dias, n° 1234, Centro CPF 010.550.771-70; 
DALTON OLIVEIRA MOTA, Assistente Administrativo, Rua Pernambuco, n° 782, Setor Oeste, CPF 043.556.821-37; DIANNE 
KELLY BARBOSA NERES OLIVEIRA, Assistente em Administração, Rua 05, n° 430, QD-17, LT-15, Setor Oeste CPF 
036.286.191-90; DYEGO PEREIRA LIMA, Economista, Rua Vilas Lobos, n° 465, Setor Jardim Paulista CPF 009.806.281-64; 
EDER BRASIL DE MORAES, Veterinário, Rua Anita Garibaldi, nº 1015, Setor Jardim Paulista CPF 589.805.631-91; 
ELKERLANE MARTINS DE ARAÚJO, Professora, Rua Bernardino Maciel,1470, Setor Oeste, CPF 626.635.181-15; ERALDO 
MACIEL CANDIDO MARQUES, Professor, Rua 01, n° 695, Setor Milena CPF 000.397.961-08; FÁBIA MACENO RIBEIRO, 
Assistente em Administração, Rua 61, n° 874, Setor Pouso Alegre CPF 005.457.141-33; FABIANO BALLIN, Técnico em 
Agropecuária, Rua 20, n° 1020, Setor Milena CPF 288.030.378-88; FABIO SILVEIRAVIDAL, Professor, Rua Ramiro Barcelos, n° 
1446, Setor Jardim Paulista CPF 711.347.001-72; FLAVIO CASTRO BATISTA, Assistente em Administração, Av. Comercial 4, 
QD-10, LT-44, Setor  Nova Fronteira CPF 005.454.751-20; FRANSERGIO BUCAR AFONSO PEREIRA, Professor, Rua Luiza da 
Silva, n° 221, CPF 950.785.761-34; GRAZIANI FRANÇA CLAUDINO ANICÉZIO, Professor, Rua Tiradentes, n° 953, Setor 
Jardim Paulista, CPF 915.494.181-49; HOSANA MARIA RIBEIRO BARBOSA, Pedagoga, Apartamento, 404, Edifício 
Residencial, Setor Serrano I, CPF 485.382.641-68; JAQUELINE DE PAULA E SILVA, Assistente em Administração, Rua 07 de 
Setembro, n° 2455, Setor oeste, CPF 012.583.301-64; KALITA FERNANDES DA SILVA FONTELES,  Assistente em 
Administração, Rua 06, QD- 01, LT- 01, Setor Bueno, CPF 700.746.831-44; KARINE BERALDO MAGALHÃES OLIVEIRA, 
Professora, Rua 07, LT-13, QD-30, Setor Oeste, CPF 005.038.441-44; KAROLINE CAVALCANTE PINHEIRO, Assistente em 
Administração, Rua Residencial 09, n° 1800, QD-31, LT- 25, Setor Nova Fronteira, CPF 045.276.571-43; KATIA MARIA PINTO 
DA FONSECA, Técnica em Enfermagem, Av. 23 de Outubro, n° 317, Setor Pouso Alegre, CPF 000.327.101-35; LETÍCIA LUIZA 
DA CUNHA, Assistente Social, Rua Felipe Camarão, n° 1722, Setor Jardim Paulista, CPF 002.986.251-56; LUCAS MENDES 
OLIVEIRA, Professor, Rua 07, LT-13, QD-30, Setor Oeste, CPF 072.239.956-10;  MÁRCIA CRISTINA GONÇALVES, 
Professora, Rua 17, n° 1320, Setor Milena, CPF 212.673.388-22; MÁRCIA PINHEIRO BRITO, Técnica em Enfermagem, Rua L-
24, n° 830, Setor Interlagos, CPF 430.014.752-34; MÁRCIA SEPÚLVIDA DO VALE, Professora, Rua Albatróz, n° 171, Setor 
Jardim Paulista, CPF 010.225.081-21; MARCIO ECKARDT, Professor, Rua Protásio Alves, n° 1142, Setor Jardim Paulista, CPF 
940.526.039-15; MARIA GORETTI  PEREIRA NOGUEIRA, Pedagoga, Rua L-22, n° 850, Setor Interlagos, CPF 283.179.204-53; 
NAYLON BARROSO GOMES, Técnico em Laboratório, Rua 13 de Maio, n° 1348, Setor Oeste, CPF 029.118.531-21; NUBIA 
ADRIANE DA SILVA, Professor, Rua Protásio Alves, n° 1142, CPF 870.508.971-91; PATRICIA LUCIANO DE FARIAS 
TEIXEIRA, Professora, Rua Ramiro Barcelos, n° 1446, Setor Jardim Paulista, CPF 287.136.968-23; POLIANA MARTINS 
MARINHO BARROS, Assistente em Administração, Rua L-14, n° 1210, Setor Interlagos, CPF 019.663.521-74; REJANE 
FREITAS BENEVIDES ALMEIDA, Professor, Rua Hugo de Carvalho, n° 225, Setor Serrano I, CPF 713.848.392-91; RICARDO 
SOUSA PIMENTEL, Analista de Sistemas, Rua Tancredo Neves, n° 351, Setor Jardim Paulista, CPF 023.634.461-78; 
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ROBERTO LIMA SALES, Professor, Rua 12, n° 542, Setor Milena, CPF 835.543.351-34; SERGIO LUIS MELO VIROLI, 
Professor, Rua Alfredo Nascer, n° 755, Centro, CPF 411.797.815-20; SIMONE MATOS DOS SANTOS TEIXEIRA, Professor, 
Rua 03, n° 16, QD-03, Setor Vila Nova, CPF 005.914.001-11; TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA VILARINS, Assistente em 
Administração, Av. Comercial 04, QD-10, LT-44, Setor Nova Fronteira, CPF 044.684.104-85; ABNER JEZREEL MOREIRA 
SANTIAGO, Estudante, Rua José Bonifácio, n° 517, Centro, CPF 061.771.431-21; ALINE SANTOS AGUIAR, Estudante, Rua 60, 
n° 685, Setor Alto Paraíso, CPF 065.471.281-64; ANA CAROLINA CARVALHO CABRAL, Estudante, Rua Quintino Bocaiuva, n° 
774, Setor Jardim Paulista, CPF 078.271.071-92; ANA CAROLINE PEIXOTO DOS S. LEÃO, Aux. de Sala, Rua Perimetral, n° 
1205, Setor Oeste, CPF 041.625.771-29; ANA CAROLINE ZAMIGNAN SOARES, Estudante, Rua Tiradentes, n° 199, Setor 
Serrano I, CPF 057.548.113-73; ANA CLARA COSTA LEITE, Estudante, Rua Délio de Oliveira Moraes, s/n Setor Santa Clara, 
CPF 065.623.081-94; ANA PAULA PINHEIRO GOMES, Estudante, Av. Araraquara, n° 629, CPF 068.011.241-37; ANA VITÓRIA 
DA SILVA RIBEIRO, Estudante, Rua 13 de Maio, n /2400, Setor Oeste, CPF 075.092.421-77; ANDRÉ FILIPE MOREIRA 
SANTIAGO, Estudante, Rua José Bonifácio, n° 517, Centro, CPF 070.595.441-27; ANDRESSA GONÇALVES FERREIRA, 
Estudante, Rua Pedro Moura Brito, n° 663, Setor Pouso Alegre, CPF 075.215.001-48; ANDRESSA SOUSA SANTOS, 
Estudante, Rua 01, n° 983, CPF 065.306.231-16;   ANNA JÚLLYA  DE OLIVEIRA VELOSO, Estudante, Av. Couto Magalhães, 
n° 28, Setor Serrano I, CPF 080.427.191-75;  BEATRIZ BARBOSA  MOREIRA, Estudante Rua 30, n° 773, Setor Milena, CPF 
051.248.851-73; BRUNA DE ARAÚJO SANTOS COSTA, Estudante, Av. José de Alencar, n° 228, Serrano I,CPF 055.353.151-
41; CAIO FERNANDES CARNEIRO, Estudante, Rua Castro Alves, n° 1341, Setor Jardim Paulista, CPF 022.995.321-29; 
CARLOS EDUARDO MARTINS GODÓI, Estudante, Rua L 13, N° 1085, CPF 708.264.721-25; CECÍLIA VIEIRA DA COSTA, 
Estudante, Rua l-20, n° 781, Setor Interlagos, CPF 075.096.011-69; CÉLIA MARIA FREITAS PONTES, Gestora Financeira, Rua 
Padre Pelágio, n° 130, Setor Serrano I, CPF 832.321.171-04; CLÁUDIA QUEIROZ DO NASCIMENTO LEITE, Empresária, Rua 
Princesa Isabel, n° 240, Setor Jardim Paulista, CPF 966.848.601-34;  DANIEL CARDOSO SOUSA, Estudante, Rua 62, n° 814, 
Setor Alto Paraíso, CPF 062.933.171-57; DANIELY COÊLHO MATOS, Estudante, Rua Bernardo Elis, n° 1611, Setor Jardim 
Paulista, CPF 029.279.081-33; DÉBORA LUANA BRITO TEIXEIRA, Aux. Administrativo, Rua L-22, n° 475, Setor Serrano I, CPF 
080.356.831-28; DÉBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA, Estudante, Rua Residencial 11, n° 2125, Setor Nova Fronteira, 
CPF 043.875.711-44; DIANDRO MONTEIRO MEDEIROS, Estudante, Rua Luiza da Silva, n° 161, Setor Serrano I, CPF 
039.460.481-45; DIEGO HENRIQUE LEMOS RAMOS, Repositor, Rua Pará, n° 1024, Setor Oeste, CPF 070.542.961-09; 
EDILSON PEREIRA LIMA, Emissor, de Passangens, Rua 13 de Maio, n° 247, Centro, CPF 034.486.921-07; ELIONETE 
COÊLHO MARACAIPES, Estudante, Rua Alfredo Nasser, n° 466, Setor Serrano II, CPF 011.543.911-08; EMILLY MACIEL 
SOARES, Estudante, Rua 62, n° 827, Setor Alto Paraíso, CPF 606.781.803-50; ESDRAS MACEDO ANDRADE, Estudante, Rua 
Castelo Branco, n° 670, Setor Jardim Paulista, CPF 006.100.311-55; EULICE DE SOUSA SILVA, Estudante, Rua Firmino 
Mendes, n° 279, Centro, CPF 010.044.371-02; FERNANDA ALVES DA SILVA, Estudante, Rua João Gualberto, n° 359, Setor 
Aeroporto, CPF 069.090.071-66; FERNANDA DALLAS ALICE LOPES DE FARIAS, Promotora de Vendas, Rua C, n° 725, Pouso 
Alegre, CPF 042.028.611-08; FERNANDA MESSIAS DE SOUSA, Estudante, Av. Comercial 02, n° 01, LT-19, QD- 07, Setor 
Nova Fronteira, CPF 062.217.331-62; FERNANDO GOMES DA SILVA, Estudante, Rua Ceará , n° 1036, Setor Oeste, CPF 
063.692.261-81; FERNADO LIRA ALVES, Balconista, Av. 01, n° 1245, Setor Aeroporto, CPF 049.614.611-48; GABRIEL 
PHILLIPE COSTA ALVES, Estudante, Rua Duque de Caxias, n° 02, Setor Jardim Paulista, CPF 078.974.121-05; GABRIEL 
PINTO CARMO SOUSA, Estudante, Rua Ercílio Bezerra, n° 300, Centro, CPF 080.352.721-79;  GABRIELE CASTRO BATISTA, 
Aux. de Sala, Rua Araguaia, n° 1404, Setor Oeste, CPF 032.252.481-42; GERMANDA NUNES VIEIRA DE MELO, Estudante, 
Rua 33, n° 1353, Setor Milena, CPF 079.332.411-40; GIOVANNA DA SILVA SOUZA, Vendedora, Rua Jorge Amado, n° 1847, 
Setor Jardim Paulista, CPF 064.178.291-89; GLEICY ANNY COSTA SILVA, Estudante, Rua 01, n° 300, Setor Milena, CPF 
059.909.051-06; HUGO SILVA ABREU, Vendedor, Rua Ercílio Bezerra, n° 50, Centro, CPF 045.767.331-17; IGOR MATHEUS 
GOMES PEREIRA, Estudante, Rua Colibri, n° 851, Setor Jardim Paulista, CPF 059.867.401-22; ISADORA TAVARES 
BEZERRA, Estudante, Rua Dom Pedro I, n° 1290, Setor jardim Paulista, CPF 042.399.001-23; JOÃO VICTOR MARTINS 
CAMPOS, Estudante, Rua 20, nº 971, Setor Milena, CPF 051.439.091-39; JÚLIO CÉSAR PEREIRA ROCHA, Estudante, Rua 07, 
n° 487, Setor Aeroporto, CPF 072.993.221-45; KAROLINE PEREIRA NASCIMENTO, Estudante, Rua Amâncio de Morais, n° 83, 
Setor Bela Vista, CPF 552.166.252-91; KRISLAYNE RODRIGUES SOLANO, Estudante, Rua Rui Barbosa, nº 597, Setor Jardim 
Paulista, CPF 032.291.611-90; LAISSE ARAÚJO DOS SANTOS, Estudante, Rua Getúlio Vargas, n° 2083, Centro, CPF 
087.177.861-58; LARA DIOVANA NASCIMENTO RODRIGUES, Estudante, Rua José Alves de Oliveira, n° 261, Setor Bela Vista, 
CPF 066.302.691-10; LEILA DE FÁTIMA AIRES DA SILVA, Rua 13 de Maio, 2051, Setor oeste, LETÍCIA MACIEL E SILVA, 
Estudante, Rua Tancredo Neves, n° 362, Setor Jardim Paulista, CPF 021.657.301-71; LETÍCIA VIEIRA QUEIROZ, Estudante, 
Rua 9, N° 2169, QD-36 LT-13, Setor Nova Fronteira, CPF 081.034.401-75; LILIAN RIBEIRO DE ALMEIDA, Estudante, Rua 10, 
n° 1599, Setor Santa Clara, CPF 045.825.931-43; LÍVIA DOS SANTOS CASSIANO, Estudante, Rua Carlos Gomes, n° 1001, 
Setor jardim Paulista, CPF 047.950.491-14; LUCAS BUARQUE DA SILVA, Vendedor, Rua Monteiro, Lobato, n° 1330, Setor 
Jardim Paulista, CPF 045.646.191-44; LUCIANO CAETANO PERES, Vendedor, Rua Princesa Isabel, n° 360, Setor Jardim 
Paulista, CPF 037.970.081-63; MAÍSA GABRIELLE MARTINS RODRIGUES, Estudante, Rua Manoel Gomes da Rocha, n° 943, 
Setor Pouso Alegre, CPF 038.052.621-24; MARCUS VINÍCIUS C. RODRIGUES, Estudante, Rua 27 n° 674, Vila Milena, CPF nº 
063.034.161-36; MARIA SILVINA ALVES CARDOSO, Estudante, Av: Perimetral Sul nº 710, Pouso Alegre, CPF nº 023.191.171-
80; MARIANA PADUA FLORESTA, Estudante, Rua Duque de Caxias nº1851, Jardim Paulista, CPF nº 032.652.441-05; 
MARILYA MENDES XAVIER LAUFER, Estudante, Rua Tiradentes, nº 1460, Serrano I, CPF nº 063.817.451-18; MARSDEN 
CONSTLE GOMES RODRIGUES, Gerente, Rua C s/n, Setor Alto Paraíso; MATHEUS BRAMMER DOS SANTOS SILVA, 
Estudante, Rua Graça Aranha n° 733, Setor Serrano I, CPF nº 612.354.303-24; MILENA PEDROSA SANTOS, Estudante, Rua 
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13 nº 403, Vila Milena, CPF nº 048.717.681-20; MILLENA COSTA MARINHO, Estudante, Rua 15 nº 966, Setor Oeste, CPF nº 
074.501.071-71; MIRIAM BARBOSA LIMA, Estudante, Rua Pernambuco nº 859, Setor Oeste, CPF nº 043.918.891-10; MÍRIO 
JEAN ARAÚJO DOS SANTOS, Estudante, Rua Getúlio Vagas, nº 2083, Setor Oeste, CPF nº 057.177.941-77; MURILO 
AUGUSTO ELIAS, Estudante, Rua Violetas nº 1032, Pouso Alegre, CPF nº 108.984.966-40; OZANA ALVES MESQUITA, 
Estudante, Rua Princesa Isabel nº 461, Jardim Paulista, CPF nº 716.548.791-34; PAULA TORRES XIMENDES, Estudante, Rua 
20 nº 1036, Setor Milena, CPF nº 032.174.441-16; PAULO HENRIQUE OLIVEIRA ARAÚJO, Pintor Auto, Rua 07, nº 536, Setor 
Santa Clara, CPF nº 051.995.201-48; PEDRO PEREIRA VAZ, Estudante, Rua L 13, nº 1233, Setor Interlagos, CPF nº 
066.419.351-05; RAFAEL DE MORAES AGUIAR; Estudante, Rua 16, nº 1193, Setor Nova Fronteira, CPF nº 040.858.792-00; 
RAFAELA CONTI PEREIRA BAIÃO, Estudante, Av. Bernado Sayão  nº 1294, Centro, CPF nº 040.350.051-69; RAMILLA 
MARIANE ALVES ANDRADE, Estudante, Rua Getúlio Vargas, nº 1827, Setor Oeste, CPF nº 080.701.041-39; RÉGEN COSTA 
LIMA, Estudante, Rua Rio Negro, nº 20, Setor Oeste, CPF nº 069.465.961-45; RENATO FELICÍSSIMO MARTINS, Estudante, 
Rua 64, nº 1451, Pouso Alegre, CPF nº 029.064.671-54; ROMÁRIO FEITOSA DE SOUZA, Estudante, Rua Olavo Bilac, nº 360, 
Jardim Paulista, CPF nº 052.839.171-26; SAMARA DOS SANTOS SOUSA GALVÃO, Cabeleireira, Rua Aquiles Maciel Bastos, 
nº 484, Pouso Alegre, CPF nº 044.299.171-16; SAMARA OLIVEIRA FONSECA, Estudante, Rua Carlos Savagé, nº 525, Serrano 
I, CPF nº 043.153.931-69; SAMUEL GOMES SILVA, Estudante, Av. Machado de Assis, nº 419, Serrano I, CPF nº 077.596.351-
84; TAILLA CRISTHANY SINDEAUX SOARES, Estudante, Rua 19, nº 573, Setor Paraíso dos Ipês, CPF nº 075.795.391-36; 
TAIZA BARBOSA NASCIMENTO, Estudante, Rua Piauí, nº 637, Setor Oeste, CPF nº 036.092.991-50; TATILA CARVALHO 
BRASIL, Estudante, Rua 50, nº 1312, Pouso Alegre, CPF nº 057.154.881-41; THAEL RHIAN ALVES ANDRADE, Estudante, Rua 
Padre Anchieta, nº 2021, Setor Jardim Paulista, CPF nº 066.239.811-44; THAÍS FAGUNDES BARROS, Estudante, Rua 07, QD 
07, Lt 34, Setor Jardim Universitário, CPF nº 075.808.971-64; THAIS ROCHA ALEIXO, Estudante, Rua 13, nº 268, Setor Nova 
Esperança, CPF nº 700.188.671-89; THALITA VAZ DA SILVA, Estudante, Avenida Castelo Branco, nº 1771, Centro, CPF nº 
053.798.371-66; VICTOR SOARES DELMONDES, Estudante, Rua 20, nº 1092, Vila Milena, CPF nº 041.703.491-13; VITÓRIA 
CÂNDIDA SOUZA, Estudante, Rua Dr Valdir Lins, nº 61, Centro, CPF nº 054.955.991-44;  WALYSON MILHOMEM DE SOUSA 
GOMES, Estudante, Rua Vitor Meireles, n° 275, Setor Jardim Paulista, CPF 048.796.441-10; YURI DE PAULA TOLENTINO, 
Recepcionista, Rua 01, n° 300, Setor Milena, CPF 037.556.001-70;  BERNARDA DA COSTA TORRES, Rua Aquiles Maciel, n° 
684, Setor Pouso Alegre, CPF 475.793.903-53;  MARIA ANTÔNIA DIAS PEREIRA, Rua 56, n° 1014, Setor Pouso Alegre, CPF 
827.844.181-20; JUREMA DE LOURDES SOUSADORNELLES, Rua Rio Negro, n° 300, Setor Oeste, CPF 435.653.870-68; 
ROSA MENDES DE SOUSA, Rua Rui Barbosa, n° 854, Setor Pouso Alegre e/ou Centro, CPF 596.612.831-68; ADRIANO 
PEREIRA LIMA, Rua 54, n° 955, Setor pouso Alegre, CPF 004.827.481-09;  JOAQUIM LOPES DE PAULA, Av. 01, Setor 
Aeroporto, CPF 083.983.051-34;  IDELSON ODER LOPES CAVALCANTE, Rua Diagonal, n° 11, QD-60, LT- 03, Setor Oeste, 
CPF 155.581.341-00; MARLENE BARBOSA SANTOS, Rua 01, n° 10, Setor Milena, CPF 228.948.611-68.               
E, para que ninguém alegue ignorância, principalmente os jurados sorteados, mandou expedir o presente EDITAL, que será 
publicado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO no Cartório Criminal desta comarca de Paraíso do Tocantins, Estado 
do Tocantins, localizado no endereço supra, aos 1º dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (01.12.2020). Eu_____ 
(Digna Pereira Venâncio),  Técnica Judiciária, o digitei, imprimi e assino. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, processo crime nº. 0000095-08.2021.8.27.2737que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, autônomo, nascido aos 03/06/1968, filho de Maria Edna Da Silva. Fica 
a GISELE MARIA DE MATOS MACEDO, brasileira, solteira, autônoma, nascida aos 09/04/1984, filha de Maria Patrocinia de 
Matos Macedo, CPF.: 394.087.318-75, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimada das seguintes proibições, nos 
termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006 que o acusado SÉRGIO PEREIRA DA SILVA deverá cumprir: 1º) Proibição do 
requerido de manter qualquer contato com a vítima; 2º) proibição do requerido de se aproximar a uma distância mínima de 200 
metros da vítima. As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios deverão ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para 
conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 05/02/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, processo crime nº. 00152724620208272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra GUSTAVO NOLETO RODRIGUES,, brasileiro, nascido aos  07/04/1995, filho de Maria Jose Noleto Rodrigues, inscrito no 
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CPF Nº 052.735.891-69., encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes proibições, nos termos dos artigos 
22, da Lei 11340/2006: a) proibição do requerido de se aproximar a uma distância mínima de 200 metros da vítima e os filhos 
desta; b) proibição do requerido de se comunicar com a vítima e os filhos desta por qualquer meio; c) proibição do requerido 
frequentar a residência da vítima.. As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos 
provisionais ou provisórios deverão ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta 
comarca. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em 
Porto Nacional/TO, 05/02/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, processo crime nº. 00159072720208272737 que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra VALDIR PEREIRA BORGES, brasileiro, solteiro, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes 
proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006 1º) Afastamento imediato do requerido do lar, domicílio, ou local de 
convivência com a vítima; 2º) Proibição do requerido de manter qualquer contato com a vítima; 3º) Proibição do requerido de 
frequentar e se aproximar da residência a (Rua Palestina, s/n, Novo Planalto, Porto Nacional/TO)/local de trabalho da vítima, a 
fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e 
prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista 
vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado o presente, cu ja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 05/02/2021. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 0015061-10.2020.8.27.2737Justiça Pública desta Comarca - como Autora, 
move DIOGENES FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, mecânico, nascido em 16/02/1989, natural de Porto 
Nacional/TO, filho de Delmiro Ferreira Dos Santos e Honória Pinto da Silva, CPF.: 030.067.711-17, RG sob o n° 996200 
SSP/TO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a 
acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada 
pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 
11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 05 de fevereiro de 2021. Patricia Macier dos Santos- matrícula 358289, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. 
Mendes- Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo: 20 (vinte) dias 
Processo n.º 5004370-27.2012.8.27.2737 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Requerido: AGROPEKUS COM VAREJISTA DE PRODUTORES VETERINARIOS LTDA - EPP e/ou IVAIR GANDA DE ARRUDA 
e NISCE MESIARA COSTA. 
A Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, juizA de direito Substituta desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por este meio INTIMAR o requerido AGROPEKUS COM VAREJISTA DE PRODUTORES VETERINARIOS LTDA - EPP - 
CNPJ: 37.380.243/0001-02 e/ou NISCE MESIARA COSTA CPF: 626.517.141-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
parte executada retro qualificada, acerca da Penhora efetuada nos autos (evento 59 dos autos em anexo. Tudo em 
conformidade com a determinação judicial exarada nos autos.nos termos do despacho exarado pelo MM Juiza de Direito 
Substituta desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do 
processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - 
Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto 
Nacional-TO. HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA - Juiza de Direito Substituta - 2ª Vara Cível. CERTIDÃO: Certifico e dou fé 
haver afixado uma cópia do presente edital no átrio do fórum. 
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Central de execuções ficais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 5007244-48.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MAURIZIA ALVES DE 
SOUZA, CNPJ/CPF nº 64484947153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º **** dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:Diante do exposto e com fundamento nos artigos 
924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil de 2015, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão do adimplemento da dívida executada pelo(a) devedor(a). Em observância ao princípio da 
causalidade e considerando que o pagamento do débito se deu após o ajuizamento da execução, condeno o(a) executado(a) ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 10% sobre o valor da execução, com fundamento no 
artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15. Expeça-se o alvará de levantamento, na forma da petição do evento35. Inexistindo recurso de 
ambas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, bem como expeça-se o necessário para o cancelamento de eventuais 
penhora/arresto efetuado nos autos. Publicado pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e 
observadas as formalidades legais, dê-se baixa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, 
que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0003181-89.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOÃO PEREIRA DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 90473132168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada.Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.Ante o princípio da causalidade e 
considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos.Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica.Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004152-74.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUIZ CARLOS DA MOTA 
SILVA, CNPJ/CPF nº 97568775100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:É o sucinto relatório. Decido. Bem de ver que, 
tendo a parte exequente dado ao devedor quitação pelo pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente 
execução, a teor do que dispõe o artigo, 924, II, do CPC, e assim o faço, determinando o arquivamento dos autos, mediante as 
cautelas de praxe. Por último, segundo orientação jurisprudencial os honorários advocatícios devem ser arbitrados tendo em 
vista o princípio da causalidade. " É que a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro pauta-se pelo princípio da 
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve 
arcar com as despesas dele decorrentes". É a jurisprudência dominante no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Quem deu 
causa ao ajuizamento da ação foi à parte executada, só efetuando o pagamento ao credor após o ajuizamento da execução. 
Assim, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da execução. Determino o Desbloqueio de eventuais valores, veículos, imóveis ou outros bens bloqueados 
da parte Executada. Custas se houverem serão arcadas pelo(a) Executado(a), salvo se beneficiário da justiça gratuita (Lei 
1060/50). Após, arquivem-se os autos, depois de efetuadas as baixas e comunicações de estilo.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE 
SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004983-25.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de WEBESLEY COSTA 
SANTIAGO, CNPJ/CPF nº 00036260169, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:É o relatório. Decido. Conforme se observa dos 
autos, a execução restou satisfeita pelo devedor, tendo o exequente acostado aos autos documentos comprobatórios do 
adimplemento, razão pela qual impõe-se a extinção do presente feito executivo nos termos do artigo 924, II, do CPC/15. Diante 
do exposto e com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil de 2015, JULGO EXTINTA a 
presente execução fiscal, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão do adimplemento da dívida executada pelo(a) devedor(a). 
Em observância ao princípio da causalidade e considerando que o pagamento do débito se deu após o ajuizamento da 
execução, condeno o(a) executado(a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 10% sobre 
o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15. Inexistindo recurso de ambas as partes, certifique-se 
o trânsito em julgado, bem como expeça-se o necessário para o cancelamento de eventuais penhora/arresto efetuado nos autos. 
Publicado pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 
dê-se baixa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial.Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004984-10.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de FRANCISCO OLIVEIRA DE 
SOUSA, CNPJ/CPF nº 85616591300, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:É o relatório. Decido. Conforme se observa dos 
autos, a execução restou satisfeita pelo devedor, tendo o exequente acostado aos autos documentos comprobatórios do 
adimplemento, razão pela qual impõe-se a extinção do presente feito executivo nos termos do artigo 924, II, do CPC/15. Diante 
do exposto e com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil de 2015, JULGO EXTINTA a 
presente execução fiscal, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão do adimplemento da dívida executada pelo(a) devedor(a). 
Em observância ao princípio da causalidade e considerando que o pagamento do débito se deu após o ajuizamento da 
execução, condeno o(a) executado(a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 10% sobre 
o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15. Inexistindo recurso de ambas as partes, certifique-se 
o trânsito em julgado, bem como expeça-se o necessário para o cancelamento de eventuais penhora/arresto efetuado nos autos. 
Publicado pelo sistema. Registro desnecessário. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 
dê-se baixa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação 
judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0005519-36.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de TOP 3 SERVICE LTDA, 
CNPJ/CPF nº 10227789000171, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. Eu _____, ABRAAO 
LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010419-91.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de VANUZA JOSE ALVES DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 86056794172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º **** dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. . Eu _____, ABRAAO 
LUIZ DE SOUZA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0010004-21.2014.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALEXANDRE SENGER NETO, 
CNPJ/CPF nº 27830851867, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a 
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no 
caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, 
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. Eu _____, ABRAAO LUIZ DE SOUZA, que 
digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
INTERDIÇÃO Nº 0012527-93.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA 
RÉU: PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ 
RÉU: GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA 
EDITAL Nº 2017229 
EDITAL DE INTERDIÇÃO de GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA - II PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA AUTOS Nº: 0012527-93.2020.8.27.2737 requerida por ROSANGELA RODRIGUES DE 
SOUSA decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...DISPOSITIVO: POSTO ISSO, 
JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA, nomeando-lhe curadora a 
Sra. ROSÂNGELA RODRIGUES DE SOUSA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, para atos negociais e de 
gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, §3° do CPC e arts. 
29 V, 92 e 93 da LRP) e anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de 
mandado. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo o interditado, o curador deverá 
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informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do interditado. 
 Homologo a renúncia do prazo recursal. PORTO NACIONAL/TO, 02 DE DEZEMBRO DE 2020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES 
PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude, 
20/01/2021. Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA  -    Juíza de Direito.       
       
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível  
  

EDITAL Nº 2009733 
 

EDITAL DE CITAÇÃO / PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 
0001120-85.2018.8.27.2729 - 2298 - Chave n. 485836001418 , em que J.LLL'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
move em desfavor de SCHEILA LUSTOSA PARRIÃO - ME e LAURO CASTILHO NETTO. Pelo presente edital, que será afixado 
na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA  LAURO CASTILHO 
NETTO para, caso queira, apresente resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 
artigos 335, III, e 231, IV, ambos do novo CPC, sob pena de revelia e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo Autor. Não havendo manifestação, no prazo legal, será nomeado Curador Especial. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. Eu, Esly de Abreu Oliveira Mourão, Diretora de Secretaria, digitei. 
 

PALMAS 
3ª Vara Cível  

 
Execução de Título Extrajudicial Nº 5003090-79.2011.8.27.2729/TO 
AUTOR: SILIAN SILVIA DOS SANTOS 
AUTOR: MARISETE NAVES MENDES 
RÉU: JOSÉ SANTANA 

 
EDITAL Nº 1343440 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuiçoes 
legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ete Juízo e 3ª Cara Civel tramita a 
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL 5003090-79.2011.8.27.2729     proposta  SILIAN SILVIA DOS SANTOS 
e MARISETE NAVES MENDES por  em desfavor de JOSÉ SANTANA, CPF 60076160530. FICA(M) CITADA(S) a(s) parte(s) 
executada JOSÉ SANTANA, CPF 60076160530 atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome(m) conhecimento da 
presente ação, bem como para que PAGUE(M), no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou 
ofereça(m) bens à penhora, suficientes para assegurar a toitalidade do débito, sob pena de lhe ser(em)penhorados bens, tantos 
quanto bastem para a satisfação integral da execução. Valor da causa R$ 14.047,02. FICA ADVERTIDO o(a) EXECUTADO(A) 
de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 14 de setembro de 2020. Eu, HARTHEMYZA 
KATIENNE F LIMA ALVES, Técnica Judiciária na 3ª Vara Cível o fiz digitar e atesto ser autêntica a assinatura do MM Juiz, 
abaixo lançada. 
Documento eletrônico assinado por PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, 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 1343440v2 e do código CRC 467cdddf. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Data e Hora: 14/9/2020, às 17:59:9 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Edital 
 

Edital Nº 13 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
ACESSO A CARGO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 

Processo SEI nº 21.0.000002417-9 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição do Desembargador José de Moura Filho, nos termos 
do Decreto Judiciário nº 95, de 4 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 4897, de 4 de fevereiro de 
2021; 
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 93, III, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 83 e 87, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional; 
NOTICIA a vacância de cargo de Desembargador deste Tribunal de Justiça, a ser provido pelo critério de antiguidade, e convida 
os Senhores Juízes de Direito de 3ª Entrância para, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da publicação deste 
Edital, requererem acesso ao referido cargo, conforme as normas previstas no art. 76 da Lei Complementar nº 10, de 11 de 
janeiro de 1996, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com suas alterações. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 
04/02/2021, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Apostila 

 
Apostila, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e considerando o contido no processo SEI nº 21.0.000002342-3, resolve lotar a servidora Andréia Braga Costa, Assessora 
Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do Decreto Judiciário nº 315, de 1º de dezembro de 2016, na Presidência. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decretos 
 
Decreto Judiciário Nº 96, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001995-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Leila França dos Anjos, Técnica Judiciária, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 97, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001995-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Selma Aparecida Camargo Castro, Técnica Judiciária, do 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 98, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001995-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Orlando Barbosa de Carvalho, Técnico Judiciário, do cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Serviço. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 99, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001995-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Selma Aparecida Camargo Castro, Técnica Judiciária, para 
o cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 100, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001995-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Orlando Barbosa de Carvalho, Técnico Judiciário, para o 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 103, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 2 de fevereiro de 2021, Brenda Albuquerque Fernandes do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 104, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fernanda Pontes Alcântara, Técnica Judiciária, do cargo 
de provimento em comissão de Secretária Executiva. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 105, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Luanna Garcia Ferreira do cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe.. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 106, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Jéssica Cardoso de Sousa do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 107, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Arlenne Katienny Lima da Silva do cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 108, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Renata de Oliveira Leite Rodrigues do cargo de provimento 
em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 109, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Amanda Pereira Cavalcante Nagamine do cargo de 
provimento em comissão de Secretária TJ, com lotação no gabinete da Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 110, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fernanda Pontes Alcântara, Técnica Judiciária, para o cargo 
de provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 111, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Luanna Garcia Ferreira para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 112, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Jéssica Cardoso de Sousa para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 113, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Arlenne Katienny Lima da Silva para o cargo de provimento 
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em comissão de Assessora Técnica de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 114, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Renata de Oliveira Leite Rodrigues para o cargo de 
provimento em comissão de Secretária Executiva, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 115, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002122-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Amanda Pereira Nagamine para o cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete da Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 101, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001730-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Simone Cristian Guedes Cordeiro do cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 102, de 5 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000001730-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Yuri Santana Okamoto para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 
 

PROCESSO 21.0.000001039-9 

INTERESSADO CENTRAL DE COMPRAS 

ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 343, de 5 de fevereiro de 2021 
Cuidam os autos de solicitação da Central de Compras para contratação da ferramenta de pesquisas e comparação de preços 
praticados pela administração pública, denominada Banco de Preços, que consiste num sistema de pesquisas baseado em 
resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a fim de facilitar a pesquisa de preços para estimar os custos das 
contratações deste Tribunal de Justiça, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas neste Projeto, mediante 
contratação direta regida pela Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações posteriores. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3536124), e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 3527981), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do art. 25 "caput" da Lei 8.666/93 (evento 2997406), visando à contratação da empresa NP 
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA para disponibilização da ferramenta em referência, pelo período  de 12 
(doze) meses, no valor total de R$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais), conforme proposta no evento 3515856. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
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1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências referentes à contratação; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à CCOMPRAS para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 239/2021, de 05 de fevereiro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Julianne Freire Marques, matrícula nº 184932, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 04/02 a 02/03/2021, a partir de 04/02/2021 até 02/03/2021, para serem usufruídas em época 
oportuna, em razão de desempenho de mandato classista .  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 277, de 05 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir o calendário de feriados e pontos facultativos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para o 
exercício de 2021: 

DATAS FERIADOS E/OU PONTOS FACULTATIVOS 

15 e 16 de fevereiro Carnaval (art. 110, parágrafo único, Lcp nº 10/1996) 

31 de março Semana Santa (art. 110, Lcp nº 10/1996) 

1º e 2 de abril Semana Santa (art. 110, Lcp nº 10/1996) 

21 de abril Tiradentes 

3 de junho Corpus Christi (ponto facultativo) 

4 de junho Ponto facultativo 

11 de agosto Instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil (art. 356, RITJTO) 

6 de setembro Ponto facultativo 

7 de setembro Independência do Brasil 

8 de setembro Nossa Senhora da Natividade – Padroeira do Tocantins 

5 de outubro Criação do Estado do Tocantins 

12 de outubro Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil 

29 de outubro Dia do servidor público (ponto facultativo) 

1º de novembro Ponto facultativo 

2 de novembro Finados 

15 de novembro Proclamação da República 

8 de dezembro Dia da Justiça 

Art. 2º Na Capital, além das datas previstas no art. 1º, são feriados municipais os dias 19 de março (Padroeiro de Palmas) e 20 
de maio (aniversário da cidade). 
Art. 3º As Comarcas do interior, além das datas previstas no art. 1º, terão feriados municipais próprios, competindo ao 
magistrado Diretor do Foro deliberar sobre o expediente quando se tratar de ponto facultativo decretado pela autoridade 
municipal competente, nos termos do parágrafo único do art. 133 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 282, de 05 de fevereiro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, III, da Resolução TJTO nº 15, de 2 de julho de 2015, que dispõe sobre as atribuições da 
Ouvidoria Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000002212-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Alessandra Martins Polonial Adorno, Técnica Judiciária para coordenar as atividades da Ouvidoria 
Judiciária, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000015737-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 47/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 100/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00031 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: SportHaus Comércio de Artigos Esportivos EIRELI. 
CNPJ: 27.596.969/0001-23 
OBJETO: Empenho destinado a aquisição de materiais de Pilates (Bola tonificador – 10 unidades, Meia bola bosu – 10 
unidades, faixa elástica – 15 unidades, Bola suíça para Pilates 55 cm – 10 unidades, Tornozeleira de 1 kg – 10 unidades, 
Tornozeleira de 2 kg – 10 unidades e Arco anel flexível para Pilates – 10 unidades), para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 7.486,10 (Sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dez centavos). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1169.1012 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitem:  14 
Fonte de Recursos: 0100 
DATA DA EMISSÃO: 28 de janeiro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 117/2021, de 04 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 2021/85562;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor GERVANDO MARTINS TIMBO, matrícula nº 354722, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir a servidora ANDREHAN ASSUNCAO PAULA, matrícula nº 154062, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL 
DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 08/02/2021 a 09/02/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 118/2021, de 04 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 2021/85576;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor RODRIGO AVELINO DE PAULA, matrícula nº 352521, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER, matrícula nº 89922, ocupante do cargo efetivo de 
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ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PORTO NACIONAL no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ADHEMAR CHUFALO FILHO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 238/2021, de 04 de fevereiro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE, matrícula nº 261454, relativas ao período 
aquisitivo 2016/2017, marcadas para o período de 04 a 12/02/2021, a partir de 04/02/2021 até 12/02/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 19/05/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 240/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 do servidor LEANDRO PEREIRA RODRIGUES, matrícula nº 352492, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 06/02/2021, a partir de 01/02/2021 até 06/02/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13 a 18/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Adhemar Chufalo Filho 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 241/2021, de 05 de fevereiro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 RAIMUNDA MARIA DE JESUS, matrícula nº 352868, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 18/01 a 13/02/2021, a partir de 18/01/2021 até 13/02/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 27/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 
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