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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO DE 15 DIAS 
AÇÃO PENAL nº 0000395-46.2019.8.27.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: EDNALDO MANOEL DOS SANTOS 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) EDNALDO MANOEL DOS SANTOS, brasileiro, pedreiro, nascido aos 31/03/1977, natural de 
Porto de Pedras/AL, filho de Ana Lúcia Maria dos Santos e Amaro Manoel dos Santos, portador do RG n.º 98001376323 
SEDS/AL e CPF n.° 044.781.984-46, encontrando-se em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 
Defesa Preliminar, através de advogado, sobre a acusação que lhe é feita no processo supra referido, podendo “argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da 
audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente e intimação. Se houver 
necessidade, o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação das testemunhas. LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 06 de 
maio de 2021. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
EDITAL DE CITAÇAO: PRAZO 15 DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº:  0002300-52.2020.827.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: WALACE MARTINS DOS SANTOS e DOUGLAS CRUZ PEREIRA 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) WALACE MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, pintor, nascido ao 01/06/2000, 
natural de Peixe/TO, filho de Cleuzimar Martins Segurado e David Aires dos Santos, portador do CPF n. 080.667.581-03, RG de 
nº 1.364.467 SSP/TO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido,  para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa 
Preliminar, através de advogado, sobre a acusação que lhe é feita no processo supra referido, podendo “argüir preliminares e 
alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da 
audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente e intimação. Se houver 
necessidade, o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação das testemunhas.LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 10 de 
maio de 2021. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1165/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ALVORADA, de 11 de maio de 2021 
Dispõe sobre a organização administrativa e as atribuições dos servidores lotados na Vara Cível, Juizado Especial Cível, 
Fazenda Pública, Família, Sucessões e Infância e Juventude. 
O Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da lei, etc... 
CONSIDERANDO o que dispõe o item 1.1.3 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (Provimento n° 
002/2011/CGJUS/1-0), que prevê a possibilidade do Juiz de Direito baixar normas complementares, mediante portaria, para fins 
de atender às peculiaridades locais observadas os princípios da legalidade, oportunidade e necessidade; 
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento do fluxo de trabalho, a necessidade de se dividirem as atribuições dos 
servidores lotados nesta unidade para a movimentação do processo eletrônico, e a necessidade de readequação do 
funcionamento; 
CONSIDERANDO a necessidade de conferir celeridade ao andamento dos processos em trâmite neste Juízo, bem como a 
necessidade de racionalizar a prática de atos processuais, e que cabe ao Juiz de Direito ser o gestor de sua unidade judiciária, 
com vistas a alcançar a eficiência do serviço jurisdicional prestado; 
CONSIDERANDO o afastamento do servidor Iris Floriano da Silva, conforme Despacho Nº 1469 / 2021 - 
PRESIDÊNCIA/DIGER/DIGEP/DIVGP (evento 3508021), processo SEI 20.0.000025015-6. 
RESOLVE 
 Art. 1° Instituir no âmbito da Serventia Cível, Juizado Especial Cível, Fazenda Pública, Família, Sucessões e Infância e 
Juventude, conforme equipes e tarefas a seguir descritos: 
1. A Serventia referida está atualmente integrada pelos servidores EDIVANE TEREZINHA PROVENCI DONEDA, SHEILY AIRES 
FREIRE PERUZZO e THÂMARA FIGUEIRA ALMEIDA. 
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2. A movimentação dos processos no e-Proc será dividida de acordo com os dígitos verificadores constantes da numeração dos 
processos, conforme relação a seguir: 
3. Consideram-se dígitos verificadores (DD) aqueles que integram a denominação dos processos, logo anteriormente aos dígitos 
correspondentes ao ano de autuação no eProc/TJTO, de acordo com a Resolução n° 65108 do Conselho Nacional de Justiça: 
[NNNNNN N-DD.AAAA.8.27.2702.]. 
4. A servidora EDIVANE TEREZINHA PROVENCI DONEDA ficará responsável pelos processos com dígitos de 02 a 38, pela 
alimentação dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça e outros que porventura já existam ou 
venham a ser criados, referentes aos processos a ela incumbidos; 
5. A servidora SHEILY AIRES FREIRE PERUZZO ficará responsável pelos processos com dígitos de 39 a 70, pela alimentação 
dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça e outros que porventura já existam ou venham a 
ser criados, referentes aos processos a ela incumbidos; 
6. A servidora THÂMARA FIGUEIRA ALMEIDA ficará responsável pelos processos com dígitos de 71 a 98, bem como pela 
alimentação dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça e outros que porventura já existam ou 
venham a ser criados referentes aos processos a ela incumbidos. 
Art. 2º Salvo expressa determinação em contrário, o servidor que for designado para substituir o chefe cartorário não ficará 
afastado de suas atribuições, conforme disposto nesta portaria. 
Art. 3° Os estagiários e voluntários lotados na escrivania praticarão os atos que lhes forem designados pelo chefe de cartório ou 
por alguma das servidoras indicadas no artigo 1º desta portaria (ou substituto) ou pelo magistrado, devendo atuar, 
preferencialmente, em auxilio aos servidores que estiverem em acúmulo de atribuições ou em substituição. 
Art. 4° Para o bom funcionamento da serventia deverão ser observadas as diretrizes abaixo determinadas: 
I. Os servidores deverão verificar o cumprimento integral dos despachos/decisões/sentenças, antes de proceder à conclusão dos 
autos ao juiz; 
II. Em relação aos cumprimentos dos atos preparatórios para a realização das audiências, bem como auxiliar o Juiz na 
realização, os quais devem ser executados com PRIORIDADE, fica designado o servidor FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 
SILVA; 
III. Todos os servidores deverão verificar se a "classe judicial" do processo corresponde ao pedido veiculado na inicial e à fase 
em que se encontra o processo, procedendo às retificações que se fizerem necessárias; 
IV. Todos os processos, administrativos ou judiciais que tratem dos direitos da criança e dos adolescentes, tutelados pela Lei n° 
8.069/90, devem ter a publicidade dos seus atos restringida, independentemente da existência de ordem judicial neste sentido, 
devendo, os serventuários verificar e corrigir a autuação do nível de sigilo dos processos que tramitam nesta vara especializada; 
V. Os servidores deverão diariamente verificar quais os processos que estão aptos ao arquivamento para providenciar a imediata 
BAIXA; 
VI. Cada servidor acompanhará os processos referentes a seus dígitos, que são julgados pelo Tribunal e verificará quais 
providências a serem tomadas; 
VII. Independentemente de despacho judicial, os servidores deverão observar, quando da prática dos atos ordinatórios, o que 
dispõe os manuais de procedimentos no que for pertinente à área de atuação desta vara. 
VIII. Todos os servidores deverão observar rigorosamente todos os processos que foram devolvidos ao cartório, a fim de evitar 
que os processos sob sua responsabilidade fiquem paralisados há mais de 100 (cem) dias. 
Art. 5º O Chefe de Secretaria deverá verificar diariamente o SEI, o Malote Digital e os emails relacionados à vara, bem como 
atualizar, responder e retroalimentar as informações constantes nas determinações emanadas pelos juízos 
remetentes/deprecantes e por este juízo, bem como distribuir e encaminhará respectiva escrivania as informações processuais e 
diligências necessárias a serem cumpridas, dentro de cada respectiva área de atribuição. O Chefe de Secretaria poderá requerer 
auxílio aos demais servidores da vara para cumprimento deste artigo. 
Art. 6° Os casos omissos e as questões supervenientes serão resolvidos mediante a edição de ato próprio. 
Art. 7° Deverá remeter cópias deste expediente à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, Ordem dos Advogados 
do Brasil, Subseção de Alvorada/TO e Gurupi/TO e Seccional de Palmas/TO, ao Ministério Público do Tocantins, na pessoa de 
seu representante com atribuições perante este juízo, Defensoria Pública Estadual, na pessoa de seu representante com 
atribuições perante este juízo e a autoridade policial local. Comunique-se 
Art. 9 Independentemente da divisão de atribuições prevista nos artigos anteriores é permitido aos servidores nominados nesta 
portaria movimentar os demais processos em trâmite na unidade, especialmente para atender aos casos urgentes e às 
determinações do magistrado e para suprir a ausência eventual do servidor responsável pelo feito. 
Art. 10° Publique-se no átrio do Fórum desta Comarca por trinta dias e no Diário da Justiça Eletrônico. Ciência aos interessados. 
Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Registra-se. Esta portaria entrará em vigor a partir de sua 
publicação. 
DADA E PASSADA nesta cidade e Comarca de Alvorada - TO, aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um. 
FABIANO GONÇALVES MARQUES 
Juiz de Direito 
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ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Pautas 
PAUTA DE JULGAMENTOS 
  
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que esta virem ou dela tomarem conhecimento, que 
serão julgados no mês de junho de 2021, no Auditório do Tribunal do Júri, no 2º andar, do Fórum, situado na Av. Filadélfia, nº 
3.650, Setor das Autarquias Estaduais, às 08 horas, os seguintes processos: 
  
4ª TEMPORADA 
  

Processo: 0011610-07.2019.8.27.2706.   

Chave: 583338815019.               

Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. 

Vítima: Francisco Artemilson Alburquerque.  

Réu Preso: Weverton Rolim de Almeida. 

Defensora Pública: Karla Letícia de Araújo Nogueira. 

Data de Julgamento: 01/06/2021 (terça-feira). 

Pronúncia: artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. 

  

Processo: 0014013-46.2019.8.27.2706.  

Chave: 658447023119.               

Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. 

Vítima: Diogo Noleto Sobral. 

Réu Preso: Anderson Peixoto dos Reis. 

Defensora Pública: Karla Letícia de Araújo Nogueira. 

Réu Preso: Rafael Lima da Silva. 

Advogados: Rafael Martins Costa, OAB/TO 9.413, Lucas Almeida Rocha, OAB/TO 10.106 e Antonio Gonçalves Da Silva 
Júnior, OAB/TO 6.719. 

Data de Julgamento: 08/06/2021 (terça-feira). 

Pronúncia: artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado 
com o artigo 29, ambos do Código Penal. 

  

Processo: 0009766-85.2020.8.27.2706.   

Chave: 653359331520. 

Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. 

Vítima: Raniel Ribeiro da Silva. 

Réu Preso: Gabriel Almeida Santos. 

Defensora Pública: Karla Letícia de Araújo Nogueira. 

Data de Julgamento: 10/06/2021 (quinta-feira). 

Pronúncia: artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (emboscada), na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal. 

  

Processo: 0015502-21.2019.8.27.2706.     

Chave: 728544973419.               

Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. 

Vítima: Diogo Noleto Sobral. 

Réu Preso: Whatila Barbosa dos Santos. 

Advogados: Rafael Martins Costa, OAB/TO 9.413 e Lucas Almeida Rocha, OAB/TO 10.106. 

Data de Julgamento: 16/06/2021 (quarta-feira). 

Pronúncia: artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV por duas vezes (dissimulação e recurso que dificultou a defesa do 
ofendido), do Código Penal. 

  

Processo: 0009721-81.2020.8.27.2706.  
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Chave: 771943221820.               

Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. 

Vítimas: Amanda Soares de Brito, Naiara Sobral do Nascimento, Eduardo Lopes Cabral, Igor Costa Veloso, Iago Ribeiro Viana e 
Vaumir da Silva Reis. 

Réu Preso: José Marcondes Bomfim Rocha. 

Advogado: Indiano Soares e Souza, OAB/TO 5.225. 

Réu Preso: Leandro Cunha Cardoso. 

Advogados: Wendel Araújo de Oliveira, OAB/TO 5.233A e Ricardo Andrade Lemes, OAB/TO 7.070. 

Data de Julgamento: 18/06/2021 (sexta-feira). 

Pronúncia: artigo 121, § 2º, inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas Amanda Soares de Brito, Naiara 
Sobral do Nascimento, Eduardo Lopes Cabral, Igor Costa Veloso Silva e Iago Ribeiro Viana), por cinco vezes, na forma do artigo 
14, inciso II, do Código Penal (tentativa); artigo 1º, inciso II, § 3º, e § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, por uma vez (vítima Vaumir 
da Silva Reis); e artigo 1º, inciso II, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, por duas vezes (vítimas Fabiano Pereira de Sousa e 
Ronaldo Gomes de Oliveira). 

  

Processo: 0003286-28.2019.8.27.2706.  

Chave: 159326370119.               

Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. 

Vítima: Rafael Levi Nascimento dos Santos Coutinho. 

Réu Preso: Leandro Wallison Pereira Santana. 

Defensora Pública: Karla Letícia de Araújo Nogueira. 

Réu Preso: Uadson Pereira Soares. 

Advogados dativos do NUPJUR/FACDO: Daniel Cervantes Agulo Vilarinho, OAB/TO 6.594B e Wantuil Luiz Candido Holz, 
OAB/TO 9.117B. 

Data de Julgamento: 22/06/2021 (terça-feira). 

Pronúncia: artigo 121, § 2º, incisos II (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 211, ambos do 
Código Penal. 

  

Processo: 0020045-33.2020.8.27.2706.     

Chave: 750741879920. 

Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. 

Vítima: Milton Moreira dos Santos. 

Réu Preso: Gilmar Pereira da Silva. 

Defensora Pública: Karla Letícia de Araújo Nogueira. 

Data de Julgamento: 24/06/2021 (quinta-feira). 

Pronúncia: artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com artigo 14, 
inciso II (tentativa), ambos do Código Penal. 

  

Processo: 0001541-52.2015.8.27.2706.     

Chave: 901222374715.               

Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. 

Vítima: Cíntia Gomes da Silva. 

Réu Preso: Juarez Félix da Silva. 

Advogado: Marcio Ferreira de Oliveira, OAB/CE 37.201. 

Data de Julgamento: 28/06/2021 (segunda-feira). 

Pronúncia: artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do 
Código Penal. 

  

Dia livre: 30/06/2021 (quarta-feira) 

Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de maio de 2021. Eu, 
Danniella Almeida Sousa, diretora de secretaria, que digitei e subscrevi. Francisco Vieira Filho-juiz de direito. 
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Editais 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE JURADOS E JURADOS SUPLENTES - PRAZO: 10 (DEZ) DIAS  
  
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAÇO saber a todos quantos o presente edital de 
convocação virem, que tendo designado a 4ª temporada do Tribunal do Júri Popular, que funcionará no mês de junho do ano de 
dois mil e vinte e um, em dias úteis e que, havendo procedido ao sorteio dos vinte e cinco jurados e onze jurados suplentes, que 
terão de servir na mesma sessão, foram sorteados os seguintes: 
  
Aberta a urna geral foram sorteados os nomes dos seguintes jurados para trabalharem na 4ª temporada nos dias 01, 08, 10, 16, 
18, 22, 24, 28 e 30 de junho, onde haverá oito sessões de julgamento e um dia livre: 
  

1. Alan da Cunha de Amorim – comércio 
2. Alex Junio Gomes da Silva – comércio 
3. Ana Leticia Guedes Pereira – educação 
4. Anthonio Alexandre Saraiva Cruz – educação 
5. Arthur Maciel Lazaro de Almeida – comércio 
6. Brenda Gomes da Silva – comércio 
7. Clarysce Gomes Batista – comércio 
8. Daniel Veleda da Silva – funcionário público 
9. Dawyson Sousa Maranhão – comércio 
10. Diego de Lana Acácio – funcionário público 
11. Eduardo Ferreira da Silva – educação 
12. Ester Gomes Lima – comércio 
13. Jessica dos Santos Sousa - comércio 
14. Joanderson Ferreira de Araujo – comércio 
15. José Ilton Sousa Santos – banco 
16. Luana Ferreira Martins Souza – comércio 
17. Mara Lidiane S. Costa – banco 
18. Marcia Dias Coelho – comércio 
19. Miguel Angelo Duarte da Silva – comércio 
20. Morganna Gomes V. Moreira – educação 
21. Poliana Costa Coelho – educação 
22. Ricardo Araújo Nogueira – comércio 
23. Saara Lorrane Pinheiro Dias – funcionária pública 
24. Thays Phernnanda Guimarães Reis – comércio 
25. Thiago Sales Pinheiro – comércio 

  
Os nomes a seguir referem-se aos jurados suplentes que deverão comparecer a todas as sessões de julgamento da 4ª 
Temporada: 
  

1. Daniel Souza do Nascimento – comércio 
2. Fernanda de Araújo Godinho – comércio 
3. Luciana Sousa Araújo – funcionária pública 
4. Matheus de Jesus Silva Santos – comércio 
5. Matheus Teixeira Lima – comércio 
6. Nayara Nunes da Cruz – comércio 
7. Poliana Lopes Matos Miranda – comércio 
8. Renato Aguiar da Silva – comércio 
9. Thaíse Figueira Paz – educação 
10. Wandersson Monteiro de Souza Santiago – comércio 
11. Yara Gomes de Alencar – comercio 

            
Tudo em conformidade com as novas redações aos artigos do Código de Processo Penal, com a Lei 11.719/08, cuja transcrição 
da função do jurado segue abaixo: 
Seção VIII 
Da Função do Jurado 
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‘Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade. 
§ 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, 
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 
§ 2o  A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado.’ (NR) 
‘Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: 
I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II – os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; 
IV – os Prefeitos Municipais; 
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII – os militares em serviço ativo; 
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR) 
‘Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 
§ 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo 
produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 
§ 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.’ (NR) 
‘Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.’ (NR) 
‘Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional 
ou remoção voluntária.’ (NR) 
‘Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.’ (NR) 
‘Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica.’ (NR) 
‘Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as 
hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ (NR) 
‘Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.’ (NR) 
‘Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em 
que o são os juízes togados.’ (NR) 
‘Art. 446.  Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.’ (NR). 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil 
e vinte e um. Eu, Danniella Almeida Sousa, diretora de secretária que o digitei. Em conformidade com o ‘Art. 18 da Portaria 
Conjunta nº 11/2021 – PRESIDÊNCIA/ASPRE. Para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que não 
tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, a 
intimação de ato processual, por edital assinado eletronicamente, a ser publicado e imediatamente disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime extraordinário de teletrabalho 
compulsório integral’. FRANCISCO VIEIRA FILHO - Juiz de Direito. 
  
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
CITAÇÃO  COM PRAZO DE QUINZE (15)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Procedimento Comum Cível N°. 0019877-31.2020.8.27.2706 chave 379071205420, requerido por 
ELIZABETH LOPES em face de ADRIANO DOS SANTOS LIMA e outros, sendo o presente para CITAR as requeridas MAURA 
DOS SANTOS LIMA, MARIZETE DOS SANTOS LIMA PEREIRA, IZAURA LACERDA LIMA, FÁBIO CHAGAS DE LIMA, DELMA 
CHAGAS DE LIMA e ADRIANO DOS SANTOS LIMA, brasileiros, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos 
da ação, ficando advertidos de que, querendo, poderá oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo de 
quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão.  E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que 
será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-
02.2017.8.27.2706 e chave 716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site 
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do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publicaDADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte e umd (05/05/2021). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei.                   
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
DITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS INCERTOS OU NÃO SABIDOS, BEM COMO TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS - 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA [x] sim 
AUTOR: IVANEIDE PEREIRA DE MEDEIROS 
REU: VALQUIRIA PEREIRA DE ARAUJO 
RÉU: FELEX PEREIRA DE SOUZA (Espólio) 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito n. 00205416220208272706 
chave do processo n. 658422865420, envolvendo as partes  IVANEIDE PEREIRA DE MEDEIROS e ré(us) VALQUIRIA 
PEREIRA DE ARAUJO e ESPÓLIO DE FELEX PEREIRA DE SOUZA e que por este meio promove a CITAÇÃO dos réus 
incertos e não sabidos, bem como terceiros eventuais interessados, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem 
resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do imóvel denominado:  "Um imóvel urbano com área situada no 
Setor Tiúba, Rua Felix Filho, lateral Rua Deus é Grande esq. Com Rua dos Amigos, Araguaína/TO, de coordenadas LAT 
7º12’55.29’’ S e LONG 48º11’29.43’’ O, e área total 583,73m²" registrado no Serviço de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, 
ficando cientes de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
autora na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla 
circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão 
oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta 
acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo 
Judicial Eletrônico - e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0020541-
62.2020.8.27.2706 e a chave do processo: 658422865420. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um (11/05/2021). Eu, Ana Paula Martins, 
Escrivã Judiciária, que digitei e conferi. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta - Juíza de Direito. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 0030736.43-
2019.8272706, ajuizada por DALVINA PEREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, beneficiária, portadora do Registro Geral n.º 
1.647.979 SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.º 613.197.911-15, sem endereço eletrônico, residente e 
domiciliada na Rua Guanabara, n.º 585, Qd. 13, Lt. 01, kitnet 04, Setor São Miguel, Araguaína/TO, em face de NEUSIRA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, beneficiária, portadora do Registro Geral n.º 6213924539 SSP/GO, inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n.º 039.891.601-25, residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com doença capitulada pelo 
CID- 10: I.10, 10: H54.2, qual  seja, Hipertensão arterial sistêmica, diminuição da acuidade visual e hipoacusia que dificulta a 
deambulação e motilidade. Pela Juíza, no evento 01, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do 
exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, ACOLHO o pedido formulado na inicial, pelo que DECRETO A 
INTERDIÇÃO PLENA de NEUSIRA PEREIRA DA SILVA, o que faço com suporte no art. 1.767, inciso I, do CC, cumulado com o 
§1º do art. 84 da Lei nº. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) e o art. 755 do CPC, e lhe nomeio CURADORA a 
pessoa de sua filha DALVINA PEREIRA DA SILVA, para a prática de todos os atos da vida civil nos termos do §1º do art. 1.775 
do CC e do art. 85 da Lei nº. 13.146/15.EXPEÇA-SE o Mandado para a inscrição da presente Sentença no Cartório de Registro 
das Pessoas Naturais de Araguaína/TO, no qual se acha lavrado o assento de nascimento da interditada (evento 1, 
CERTNASC4), conforme determina o art. 29, inciso V, da Lei nº 6.015/1973 e o §3º do art. 755 do CPC.PUBLIQUE-SE a 
presente Sentença no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
no Diário de Justiça, consoante o disposto no § 3º do art. 755 do Código de Processo Civil. INTIME-SE a requerente para assinar 
o Termo de Compromisso de Curatela definitivo, CIENTIFICANDO-A da obrigação de prestar contas anualmente de sua 
administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano, nos termos do §4º do art. 84 da Lei nº 13.146/15. Sem custas 
processuais e sem honorários de sucumbência em virtude da natureza da causa. Interposto eventual Recurso de 
Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça. Caso contrário e operado o trânsito em julgado, certifique-se. Cumpridas as formalidades legais, proceda-se 
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à baixa dos autos no sistema eletrônico, arquivando-se o feito com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se conforme os 
Provimentos nº 09/2019/CGJUS/TO e 11/2019/CGJUS/TO. Palmas/TO, Documento eletrô nico assinado por ODETE BATISTA 
DIAS ALMEIDA, Juíza de Direito. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma 
da lei.DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 12 de abril de  2021. Eu, Sandra 
Maria Sales Belo Vinhal, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. RENATA TERESA DA SILVA MACOR Juíza de Direito. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2722772 
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): DEUZUITA RIBEIRO MARQUES DOS SANTOS - CPF n°: 011.410.638-08, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003840-
26.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.991,35 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
0190028674, datada de 11/10/2019, 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; " 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 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2716091 
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): EDSON DIAS DE ARAÚJO inscrito no CPF n°: 374.364.141-00, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022502-38.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.015,10 
(um mil, quinze reais e dez centavos), representada pela CDA n° 20200043806, datada de 14/09/2020, 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; " 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 10 dias do mês de maio de 2021. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2715964 
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): ESPÓLIO DE ANTONIO DE SOUSA - CPF n°: 282.495.269-53, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007946-31.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.071,91 
(um mil, setenta e um reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° 20200003204, datada de 10/02/2020, 
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; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
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Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 10 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2723039 
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): RAFAEL BRAGA SILVA - CPF n°: 063.203.054-28, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010809-57.2020.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.445,55 (um mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 2019006867, datada de 
18/06/2013, 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; " 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 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO 30 DIAS) Nº 2723170 
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): JULIA DE PAULA BARBOSA - CPF n°: 690.749.251-20, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008711-02.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.966,64 
(três mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 2020000806, datada de 
18/06/2013, 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;" 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 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2723470 
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): MARIA APARECIDA VITORIANO DA SILVA - CPF n°: 040.44549842, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002672-
86.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.860,19 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e dezenove centavos), representada pela CDA n° 
20190029571, datada de 17/10/2019, 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; " 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 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2711085 
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): DURANI SOUZA DE BRITO, pessoa fisíca, inscrito no CPF n°: 882.556.118-00, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028351-
25.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.744,91 (quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), representada pela CDA 
Nº: 20190027777, datada de 07/10/2019, 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 delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 07 dias do mês de Maio de 2021. Eu, ANA FLÁVIA 
FERREIRA MENDANHA , Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2711292 
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): REGINALDO AMARO DE OLIVEIRA, inscrito no CPFn°: 141.041.214-87, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029492-
79.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.151,60 (três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), representada pela CDA Nº: 
20190028559, 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 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 delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 07 dias do mês de maio de 2021. Eu, ANA FLÁVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS)  Nº 2723826 
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): FABIO SOARES PEREIRA AVELINO - CPF n°: 946.821.602-06, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028568-68.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
4.236,70 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta centavos), representada pela CDA n° 2019004131, datada de 
18/06/2013, 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 delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2715842 
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): JORGE JOSÉ VIEIRA, inscrito no CPF n°: 095.412.251-87, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003123-14.2020.8.27.2706, que lhe 
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move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.431,21 
(dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 20190029764, datada de 
17/10/2019, 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; " 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 10 dias do mês de maio de 2021. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2725400 
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): PEDRO FERREIRA LIMA - CPF n°: 976.327.241-68, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029261-52.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.508,94 
(três mil, quinhentos e oito reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190028113, 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 delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 11 dias do mês de maio de 2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2725617 
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 DOS REIS - CPF n°: 176.627.883-34, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029489-27.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.991,47 
(quatro mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), representada pela CDA n° 0190027540, datada de 
04/10/2019, 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 delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 11 dias do mês de maio de 2021. Eu, ANA FLÁVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2725720 
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): ANTONIO ROCHA CARVALHO - CPF n°: 031.081.121-04, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024541-42.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.577,59 
(seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20190025858, datada de 
16/09/2019, 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 
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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 delocalização dos endereços do(s) executado(s), 
defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 11  dias do mês de maio de 2021. Eu, ANA FLÁVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2725915 
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): TEODORO DOS SANTOS ABADIA - CPF n°: 131.703.091-53, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008389-79.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.737,53 
(quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), representada pela CDA n° 20200000607, datada de 
20/01/2020, 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;" 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 11 dias do mês de maio de 2021. Eu, ANA FLÁVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2726065 
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): JOSÉ ERNESTO MENDES BETELLI - CPF n°: 006.002.381-30, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024418-10.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.368,95 
(dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), representada pela CDA n° 20200050401, datada de 
20/10/2020, 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;" 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 11 dias do mês de maio de 2021. Eu, ANA FLÁVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2724200 
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): FABIANA CARDOSO LIMA - CPF n°: 987.940.861-68, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024429-39.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.027,93 
(um mil, vinte e sete reais e noventa e três centavos), representada pela CDA n° 2020008447, datada de 18/06/2013, 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 
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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  15 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2724410 
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 FERNANDES MORAES - CPF n°: 475.290.403-91, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002561-05.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.555,26 
(dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° 2019005405, datada de 
18/06/2013, 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; " 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 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2724635 
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): HERMES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF n°: 099.581.421-04, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006013-
23.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.649,82 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 
20190036938, datada de 18/12/2019, 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 a seguir transcrito: " 4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2724852 
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): VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF n°: 036.075.631-01, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010073-39.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.971,21 
(um mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 20190030807, datada de 
07/11/2019, 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; " 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 
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2724947 
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): TATIANNE BOTELHO RIBEIRO - CPF n°: 023.102.911-02, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004429-18.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.295,67 
(quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20190029010 e 
20190029011, datada de 14/10/2019, 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; " 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 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2725059 
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): SÉRGIO MARTINS PEREIRA - CPF n°: 565.656.581-53, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029887-71.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.228,70 
(três mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos), representada pela CDA n° 20190028424, 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 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 delocalização dos endereços do(s) executado(s), defirodesde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 11 dias do mês de maio. Eu, ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que 
o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2725233 
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): LUCIANO IVO DA SILVA - CPF n°: 779.809.216-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006398-68.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 15.681,82 
(quinze mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20200001459, 20200001460, 
20200001461, 20200001462 e  20200001463, datada de 28/01/2020, 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;" 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 11 dias do mês de maio de 
2021. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0016202-60.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: ANTONIO DE SOUSA MARINHO 
Vítima: Maria Dasdôres da Silva Lima 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) ANTONIO 
DE SOUSA MARINHO, brasileiro, solteiro, sem profissão definida, nascido aos 28/05/1979, natural de Jucás-CE, filho de Maria 
Pereira de Sousa Marinho e Absalão Gomes Marinho, RG 407.503-SSP/TO, CPF 023.991.421-01, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 129, § 9° do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos 
autos de ação penal nº 0016202-60.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor 
oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial 
e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-
me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
Classe da ação: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
Nº dos Autos: 0010419-87.2020.8.27.2706/TO 
Acusado: P. A. S. 
Vítima: G. P. da S. 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a) P. A. S., 
brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 11/10/1975, filho de Anatacia Alvarenga Silva e Raimundo Nonato Silva, 
CPF 008.796.501-17, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do    artigo 217-A, “caput”, c.c. 
o artigo 226, inciso II, e 71, “caput”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 e Lei n° 11.340/2006, nos 
autos de ação penal nº 0010419-87.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor 
oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins 
Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial 
e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-
me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0000610-39.2021.8.27.2706 
Acusado: M. P. DE L. 
Vítima:  F. A. L 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. P. DE L., CPF: 017.272.981-
52, Nome da mãe: Antonia Balbina da Conceição, solteiro, brasileiro, data de nascimento 21/02/1960, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o 
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, 
o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta 
não esteja no local; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 
(duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por 
qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido 
de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de 
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amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica 
da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em 
último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem 
como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006....", cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum 
da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS  
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0000808-81.2018.8.27.2706/TO 
Acusado: JOSÉ DA CONCEIÇÃO PEREIRA 
Vítima: Maria Bispo da Conceicão 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JOSÉ DA CONCEIÇÃO 
PEREIRA, A, brasileiro, casado, lavrador, natural de Carolina/MA, nascido aos 27.02.1964, filho de Laudilino Pereira e de Joana 
Maria da Conceição, RG n.º 0286317820054 – SSP/MA e CPF n.º 625.282.701-00, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, julgo 
procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR JOSÉ DA CONCEIÇÃO PEREIRA, brasileiro, casado, lavrador, 
natural de Carolina/MA, nascido aos 27.02.1964, filho de Laudilino Pereira e de Joana Maria da Conceição, RG n.º 
0286317820054 – SSP/MA e CPF n.º 625.282.701-00, nas penas dos artigos 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções 
Penais, em concurso material de crimes, c/c artigo 69 e 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e artigo 7º, inciso II, da Lei 
11.340/06. ...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS  
Ação Penal n.º 5001346-38.2013.8.27.2710 
 Acusado: CONSTANTINO NONATO DE SOUZA 
O Doutor ALAN ID RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5001346-38.2013.8.27.2710, figurando como autor o 
Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado CONSTANTINO NONATO DE SOUZA, brasileiro, casado, 
aposentado, nascido aos 09/11/1940, natural de Caxias-MA, portador do RG nº 460.3818 SSP/PA, inscrito no CPF nº 
745.540.502-20, filho de Raimunda Nonato Sousa, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor 
Oficial de Justiça lançada no evento 43. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do 
art. 217-A do Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, 
conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O. RESUMO DO DISPOSITIVO: "Assim sendo, estando presentes a 
materialidade delitiva e a autoria do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, JULGO 
PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO DOUTO MINISTÉRIO PÚBLICO e condeno o réu nas sanções a serem 
delimitadas na fase da dosimetria da pena...” DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis Estado do 
Tocantins, aos 12 de maio de 2021. Elaborado por mim, Rafaela Brilhante de Macedo, matrícula 357764. ALAN ID RIBEIRO DA 
SILVA, Juiz de Direito. 
 
ACUSADOS: ANTÔNIO CÉLIO DA COSTA PEREIRA E JEFFERSON MATEUS GOMES DAMASCENO. 
PROCESSO Nº: 0000353-41.2017.8.27.2710 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
nos autos de ação penal nº 0000353-41.2017.8.27.2710, tramitando na Serventia Criminal desta Comarca de Augustinópolis-TO, 
figurando como Autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como sentenciado JEFFERSON MATEUS GOMES 
DAMASCENO, brasileiro, lavador de peças, nascido aos 28/03/1995, natural de Dom Eliseu – PA, filho de Maria Tereza Gomes 
Damasceno, RG nº 1318747 SESP/TO, CPF nº 049.816.751-86, residente na Av. Otávio de Sousa Almeida, s/nº, bairro São 
José, Augustinópolis – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme registra a diligência concluída e certificada no 
evento 103. Referido acusado encontra-se sentenciado e condenado nestes autos por prática de crime tipificado no artigo 157, § 
2º, incisos I e II, na redação anterior à Lei Federal n.º 13.654/18, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal. E como 
não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente edital, com prazo de 90 dias, INTIMO-O da mencionada sentença 
condenatória, RESUMO: “Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 
do Estado para CONDENAR ANTÔNIO CÉLIO DA COSTA PEREIRA e JEFFERSON MATEUS GOMES DAMASCENO, 
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devidamente qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, na redação anterior à Lei Federal 
n.º 13.654/18, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal Atendendo aos ditames contidos nos artigos 59 e 68 do 
Código Penal Brasileiro, passo à individualização da pena. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado 
do Tocantins, aos doze dias do mês de maio de 2021 (12/05/2021). Eu, Rafaela Brilhante de Macedo, Servidora de Secretaria, 
digitei. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 

2ªvara  cível de família e sucessões 
Editais 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos supra qualificado, sendo o presente para  CITAR os Requeridos ANTÔNIO PEREIRA e JOSELIA 
GUIMARÃES  SOUSA, brasileiros,   estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para termos da presente ação e 
oferecer contestação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e nomeação de curador especial e prosseguimento do 
feito. E para que ninguém  alegue ignorância, mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 04 de maio de 
2021. Eu, Neide Maria dos Santos, Escrivã Judicial, que digitei.  JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

AURORA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇAO COM O PRAZO DE 15 DIAS. 
 A Dra. Emanuela da Cunha Gomes, Juíza  de Direito da Comarca de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da Única 
Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº. 00011308620188272711, que o Ministério Público Estadual 
move contra o acusado ITAMAR RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 06/09/1986, em Aurora 
do Tocantins-TO, filho de Ideraldo Bento dos Santos e de Maria Rodrigues de Almeida, portador do  RG nº992.241-SSP-TO, 
inscrito no CPF sob o nº 030.678.831-44,  atualmente em local incerto e não sabido, por infração aos artigos 121, parágrafo 2º, 
inciso II(por duas vezes), c/c art. 14, inciso II, ambos do código penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, e no art. 129, 
“caput”, na forma do art. 69, “caput”, ambos do Código Penal, e como o referido réu não foi encontrado, mandou o MM. Juiz 
expedir o presente Edital de Intimação para no prazo de 10(dez) dias constituir  novo advogado para patrocinar a sua defesa nos 
autos em epígrafe, tendo em vista a renúncia do procurador anteriormente constituído, caso não constitua advogado no prazo 
assinalado, será-lhe  lhe nomeado  Defensor Público para a defesa do réu. E, para que chegue ao conhecimento do acusado 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 07(sete) dias do mês de maio  do ano de dois mil  e vinte e um. Eu, Rosanne Pereira de Souza, 
Escrivã Judicial  o digitei e  conferi. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA  
O Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre seus 
trâmites legais, os autos de Medida Protetiva, processo Nº 00001693620188272715, que a justiça pública move contra o 
acusado: MATEUS LACERDA DE SOUZA (ACUSADO), natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 19/06/1998, RG nº 
1.376.291 SSP/TO, filho de Antônio Marques de Souza e Vanindete Lacerda da Silva, residente na Rua Carlito Dorta, n.483, 
Centro, ao lado do Bar do Zé Maria, Lago da Confusão/TO. Atualmente Em Local Incerto E Não Sabido, fica intimado sobre a 
designação e a comparecer na na sala de audiencia do Forúm da Comarca de Cristalandia Audiencia de instrução e 
Julgamento que se realizara por meio de Videoconferencia no dia 01/06/2021 ás 11:00hs, Para conhecimento de todos é 
Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de 
Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 12 de maio de 2021. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da 
Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.  
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DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Sentenças 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
AUTOS Nº: 0002690-14.2019.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: INOVE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME  – CNPJ nº 14.320.423/0001-01 
Advogado: Não constituído 
Requerido(a): MARIA DIVINA CORDEIRO DOS SANTOS – CPF nº 534.328.941-04   
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 64): DISPOSITIVO: “(...) Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTO O 
PRESENTE FEITO, com fincas no art. 53, § 4.º da lei 9.099/95. Autorizo a expedição da certidão de crédito em favor da empresa 
exequente, com as cautelas de estilo, com isso, proceda-se a remessa dos autos a COJUN para atualização do débito. Após o 
trânsito em julgado, arquive-se. Dianópolis-TO, 11/05/2021. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA  
AUTOS Nº: 0000058-44.2021.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: JOSÉ ANTONIO MILHOMEM COELHO 
Advogado: Eduardo Calheiros Bigeli – OAB/TO 4008B 
Requerido(a): TEREZINHA DA SILVA PINTO – CPF nº 881.708.961-34   
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 24), datada de 10/05/2021: DISPOSITIVO: “(...) Assim sendo, com base nos artigos 840 e seguintes do 
Código Civil, homologo a referida transação para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. De outra parte, julgo o processo 
com resolução do mérito com base no art. 487, inciso III, alíena "b", do Novo Código de Processo Civil c/c parágrafo único do art. 
22 da Lei 9.099/95. Aguarde-se o trânsito em julgado, nada requerendo as partes, arquive-se. P.R.I. Dianópolis/TO, data 
conforme o evento. Juízo do Juizado Especial Cível de Dianópolis. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito.” Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES REQUERIDAS 
AUTOS Nº: 0004275-67.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: JOSIEL PEREIRA COSTA 
Advogado: Martins Afonso Maciel Lemos – OAB/TO 7834 
Requeridos: VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA LTDA-ME – CNPJ nº 17.195.051/0001-19 e VERMUNDE GONÇALVES 
BARBOSA – CPF nº 008.049.291-65 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 42), datada de 11/05/2021: DISPOSITIVO: “(...) Assim sendo, com base nos artigos 840 e seguintes do 
Código Civil, homologo a referida transação para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. De outra parte, julgo o processo 
com resolução do mérito com base no art. 487, inciso III, alíena "b", do Novo Código de Processo Civil c/c parágrafo único do art. 
22 da Lei 9.099/95. Aguarde-se o trânsito em julgado, nada requerendo as partes, arquive-se. P.R.I. Dianópolis/TO, data 
conforme o evento. Juízo do Juizado Especial Cível de Dianópolis. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 832-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Criminial de 
Goiatins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 28 de maio de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 28 de maio de 2021, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação).  
LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. 
PROCESSO: 5000089-84.2009.8.27.2720  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO  
RÉU: ISAQUEU COSTA DE SOUSA  
BEM: 01 (uma) moto Yamaha/Fazer YS250, 2007/2008, Placa MWM 9032, Renavam 936916150, a moto encontra-se em 
péssimo estado de conservação, possui o quadro e o motor para retirada de peças, pneus não existem mais. 
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 700,00 (setecentos reais).  
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LOCALIZAÇÃO DO BEM: Pátio da Policia Civil de Campos Lindos/TO. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: Leilão determinado com fundamento no artigo 123 do Código do Processo Penal. 
LEILOEIRO OFICIAL  
MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A 
comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão 
corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 
2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. As comissões serão devidas após 10 dias da nomeação do leiloeiro 
sem que haja neste prazo alguma contestação. 
FORMAS DE PAGAMENTO 
PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão 
sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 
2015), sendo observadas as seguintes regras: 
1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 
avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não 
seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de 
pagamento do saldo. 
2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 
pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a 
integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por 
cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, 
dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de 
parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. 
3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências 
bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não 
seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 
4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 
arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 
ofertado. No caso de atraso 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 ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a 
arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA  
Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, 
para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do 
leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do 
respectivo termo. 
Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior. 
DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO 
 As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A).A assinatura do 
Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com 
o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo 
após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do 
Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. 
DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS 
 Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em 
adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: 
https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais 
serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. 
ADVERTÊNCIAS  
I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais 
serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. 
II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. 
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III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade 
do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único 
do art. 130 do CTN). 
IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a 
execução de seu crédito em face do devedor, valendo- se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. 
V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, 
nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de 
arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de 
Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, 
desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, nos termos do §5º do mencionado 
artigo. 
VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o 
valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. 
VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta, em favor do exequente, a 
perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante 
e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. 
VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será 
expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizad o pagamento da 
comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos 
legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. 
IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a 
cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual 
ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). 
X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. 
XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da avaliação do bem. 
XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; 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 p 
enhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, 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 CPC. 
XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade 
prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. 
XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo 
arrematante de requisitos necessários, 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 e caso não aceite, será facultado nas mesmas 
condições a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação 
do crédito do exequente. 
DA ENTREGA DOS BENS  
A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar 
de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, 
mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja 
interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, 
oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. 
Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. 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. 
ÔNUS/GRAVAMES  
Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E 
INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
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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 arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço 
ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arremataç.ão ficará 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – 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. 
A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A e B ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO), não inclusas no preço 
do lance:  
A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 
24,00 e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos 
cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realiza o 
leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e 
devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. 
B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas 
relacionadas a transferência do Bem em nome do ARREMATANTE; 
INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NO DETRAN/TO NO TOTAL DE R$ 1.025,57 (HUM MIL E VINTE E 
CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). *Atualizados em 06/11/2020.  
OBS.: * HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE 
TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, 
ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. 
INTIMAÇÃO  
Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): RÉU: ISAQUEU COSTA DE SOUSA, através de seu Procurador devidamente 
constituídos nos autos Dr.(a)(s): HILDEBRANDO CARNEIRO DE BRITO DP8793263, os respectivos sócios, seus cônjuges e 
representante legal, bem como os eventuais coproprietário 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; credores, 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). Bem como a(s) AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIATINS, através de seu 
Procurador devidamente constituídos nos autos. E 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 Goatins, Estado do Tocantins. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº  0000124-91.2021.8.27.2726   
ACUSADO:MOISES BANDEIRA BARBOSA   
FINALIDADE: CITAR, MOISES BANDEIRA BARBOSA , brasileiro, qualificado nos autos, atualmente em lugar incerto e não 
sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) artigo artigo 180, caput, do Código Penal . Fica (m) citado (s) dos termos da 
denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-a que em 
caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-lhe-á nomeado defensor público para o fazer, também no prazo de 10 
dias, tudo em conformidade com a Lei 11719/08, referente a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu 
desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. 
Ricardo Gagliardi, Juiz de direito. 
 

PALMAS 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
INTERDIÇÃO Nº 0053840-92.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: ELIENE DA SILVA LEAL 
RÉU: SUELY DA SILVA SOUSA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃOCOM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
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O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça,MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente 
Editalvirem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaramos autos da ação 
supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 26/08/2020, declarou em definitivo a interdição civil de 
SUELY DA SILVA SOUSA , emrazão de possuirdeficiência mental, F-25 Distúrbio Esquisioafetivo, F-31 Transtorno Bipolar,F-53 
Transtorno Psíquico Pós Puerpério, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todosos atos da vida civil, ELIENE DA SILVA 
LEAL, brasileira, portadora do RG nº 695.968SSP/TO, inscrita no CPF nº013.314.441-01, residente e domiciliada na Fazenda 
Novo Tempo,casa 03, setor rural,Palmas-TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a)MM(a). Juiz(a), expedir 
o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, comintervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado,e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 28/10/2020. Eu, Silmara Sousa 
CruzMota, digitei. 
 

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 0031799-97.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): AUGUSTO BONFIM SILVA MANO 
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) AUGUSTO BONFIM SILVA MANO, brasileiro, solteiro, autônomo, 
nascido aos 20/04/1984, natural de Miracema do Tocantins-TO, filho de Wana Werba Silva Mano e Felix Vieira Mano, inscrito no 
CPF sob o nº 441.125.768-89, residente e domiciliado na Quadra 103 Norte, Rua NO-04 (ao lado do Pilates, portão preto, atrás 
do Hotel Castelo), PalmasTO; também podendo ser encontrado na Avenida Serra Grande, Chácara 57, Lote 01 Taquaruçu, 
Palmas-TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00317999720208272729, pelos motivos a 
seguir expostos: "DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu representante legal, vem 
perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de AUGUSTO BONFIM SILVA MANO, brasileiro, solteiro, 
autônomo, nascido aos 20/04/1984, natural de Miracema do Tocantins-TO, filho de Wana Werba Silva Mano e Felix Vieira Mano, 
inscrito no CPF sob o nº 441.125.768-89, residente e domiciliado na Quadra 103 Norte, Rua NO-04 (ao lado do Pilates, portão 
preto, atrás do Hotel Castelo), PalmasTO; também podendo ser encontrado na Avenida Serra Grande, Chácara 57, Lote 01 
Taquaruçu, Palmas-TO. Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 16h:30min, no 
interior do Extra Hipermercado, localizado na Quadra 402 Sul, Avenida NS-02, Lote 01, CEP 77021-634, Palmas-TO, AUGUSTO 
BONFIM SILVA MANO e GUILHERME CLAUSER MARÇON foram flagrados subtraindo para si, mediante fraude, 01 (uma) 
maionese, marca Heinz, 400g (quatrocentas gramas); 01 (uma) mostarda, marca Heinz, 255g (duzentos e cinquenta e cinco 
gramas); 01 (um) ketchup, marca Heinz, 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas); 01 (um) ketchup, marca Heinz, 567g 
(quinhentos e sessenta e sete gramas); 01 (um) desodorante, marca Rexona Men 48 horas, 150ml (cento e cinquenta mililitro); 
01 (um) requeijão cremoso, marca Canto de Minas; 02 (duas) embalagens de peito de peru defumado fatiado, marca Sadia; 01 
(uma) embalagem de presunto cru do tipo parma fatiado, sem marca aparente; 01 (uma) embalagem de salame fatiado, marca 
Perdigão; 01 (uma) mostarda, tipo Dijon, marca Qualitá, 220g (duzentos e vinte e gramas); 01 (um) molho barbecue, marca 
Heinz, 538g (quinhentos e trinta e oito gramas); 01 (uma) caixa de 1L (um litro) de leite integral, marca Qualitá; 02 (duas) 
cervejas artesanais, marca Tupiniquim, sendo uma do tipo Bock, 600ml (seiscentos mililitros) e outra do tipo Citrus Bomb Double 
IPA, 600 ml (seiscentos mililitros); 01 (uma) embalagem de queijo muçarela, marca Qualitá; 01 (um) pacote de pera, espécie 
PortuguesaRocha, pesando aproximadamente 1.455Kg (um quilograma e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas); 02 (duas) 
latas de cerveja, marca Faxe Witbier, 500ml (quinhentos mililitros); 01 (uma) lata de cerveja, marca Faxe IPA, 500ml (quinhentos 
mililitro); 02 (duas) latas de cerveja, marca Eisenbahn, tipo puro malte, 350ml; 01 (uma) embalagem de frios (kit frios), no qual foi 
avaliado no valor de R$ 274,38, conforme demonstra os Laudo de Exame Pericial de Avaliação Direta de Objetos nº 1027/2019 
juntado aos autos no evento 29 (LAUDO/1 e LAUDO/2), de propriedade da vítima EXTRA HIPERMERCADO conforme 
demonstra o Termo de Entrega e Restituição de Objeto anexado aos autos no evento 01, fl. 19 do IP. Segundo apurado, na data 
do fato, Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo e preventivo quando foram acionados, via SIOP, por volta das 
16h:30min para atenderem o presente delito no Hipermercado Extra, localizado na Quadra 402 Sul, Avenida NS-02, Lote 01, 
CEP 77021-634, Palmas-TO, e se dirigiram até o local do fato. Ao chegarem no estabelecimento comercial a equipe policial foi 
recebida pela pessoa JOSÉ MARIA SIQUEIRA MENDES, líder de prevenção de perdas do Hipermercado Extra, que os informou 
que AUGUSTO BONFIM SILVA MANO e GUILHERME CLAUSER MARÇON foram vistos, por um cliente, escondendo diverso 
produtos em uma sacola que portavam, sacola essa da rede Giraffas. Após essa informação, os autores passaram a serem 
monitorados pela equipe de segurança. Em determinado momento com a intenção de disfarçarem a conduta criminosa 
AUGUSTO E GUILHERME passaram pelo caixa, operado pela pessoa de DAIANA CHELOTTI BAZAGLIA 02 (duas) latas de 
cerveja, cujo valor das mesmas deu R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos). Nessa mesma ocasião DAIANA questionou 
os autores a respeito dos produtos que estavam no interior da sacola do “Giraffas, e os mesmos responderam que haviam pago 
pelos produtos, a operadora de caixa os interpelou sobre a nota fiscal da referida compra, porém, os autores afirmaram que não 
a possuíam e em ato contínuo os mesmos se dirigiram em direção a saída do estabelecimento comercial. Contundo, na saída 
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AUGUSTO e GUILHERME foram abordados pelos seguranças do estabelecimento, ao tentarem revistar as compras os 
seguranças foram impedidos pelos autores, momento em que a equipe da Polícia Militar foi acionada e os conduziram até a 
Central de Atendimento da Polícia Civil – Centro – Palmas. Importa salientar que antes de serem conduzidos até a Central de 
Atendimento da Polícia Civil – Centro – Palmas, os produtos encontrados com os autores foram passados pelo caixa, tendo sido 
verificado que da compra total foi subtraído o valor de R$ 297,30 (duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Em seu 
interrogatório, AUGUSTO negou a autoria do furto, afirmando que havia comprado os produtos e iriam para a casa de duas 
amigas de nomes REBECA LUANA e CARLA. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo 
Boletim de Ocorrência nº 10711/2019, Inquérito Policial nº 1113/2019, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e 
Apreensão (fl. 09- evento 01), Termo de Restituição (fl. 19-evento 01), Laudo de Exame Pericial de Avaliação Direta de Objetos 
nº 1027/2019 (LAUDO/1, LAUDO/1-evento 29) e demais provas coligidas aos autos. Assim agindo, o denunciado AUGUSTO 
BONFIM SILVA MANO incorreu na sanção do artigo 155, § 4º, incisos II e IV na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código 
Penal motivo pelo qual 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 oculta 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 encontrado 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 da ofendida no endereço por ela 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. Palmas-TO, 18 de agosto de 2020. FELÍCIO DE LIMA SOARES, Promotor de Justiça." DESPACHO: 
"Considerando a não localização do acusado AUGUSTO BONFIM SILVA MANO, expeça-se edital de citação com prazo de 15 
(quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não 
comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso 
prescricional. Indefiro o pedido de produção antecipada das provas, uma vez que não se revela medida imprescindível e urgente, 
mostrando-se inidônea a justificativa com base unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula n. 
455/STJ. Ademais, o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo 
não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa ao 
devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, apesar de estar em 
lugar ignorado, porque lhe foi atribuída a prática de crime cuja pena máxima não supera quatro anos ou porque a análise de seus 
antecedentes não revela necessidade de se adotar tal medida. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do 
edital, à escrivania para anexar cálculo de prescrição pertinente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. 
Palmas/TO, 04/05/2021. 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, 12/05/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0031386-84.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): CICERO JOSE AMANCIO 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) CÍCERO JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/06/1970, natural de Nerópolis-GO, filho de Geralda Amâncio da Silva e Cícero da Silva, inscrito no CPF sob nº 598.743.091-
72, residente e domiciliado na Quadra 1304 Sul, Rua 18, QI 12, Lote 22, Palmas-TO, atualmente em local incerto e não sabido, 
nos autos da AÇÃO PENAL nº 00313868420208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA 
em desfavor de CÍCERO JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/06/1970, natural de Nerópolis-GO, filho 
de Geralda Amâncio da Silva e Cícero da Silva, inscrito no CPF sob nº 598.743.091-72, residente e domiciliado na Quadra 1304 
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Sul, Rua 18, QI 12, Lote 22, Palmas-TO. Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 04 de outubro de 2019, por volta das 
03h:00min, na Rodovia TO-010, próximo ao estabelecimento comercial Atacadão, sentindo Sul/Norte, nesta capital, o 
denunciado CÍCERO JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 
influência de álcool , no qual foi constatado a concentração de álcool igual 0,95 miligrama de álcool por litro quando colidiu com 
ANTÔNIO GEISON RODRIGUES MOTA e este veio a óbito conforme demonstra o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame 
Necroscópico nº 01.0350.10.19 juntado aos autos no evento 26, fls. 01 a 03 do IP. Segundo apurado, no dia 04 de outubro de 
2019, por volta das 03h:00min, policiais militares estavam de plantão quando foram acionados, via SIOP, para atenderem a uma 
ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido na Rodovia TO-010, próximo ao estabelecimento comercial 
Atacadão, sentindo Sul/Norte, nesta capital. Ao chegarem no local a equipe de policiais militares se depararam com uma colisão 
envolvendo um veículo automóvel da marca Fiat, modelo Mobi Like On, cor vermelho, placa QKJ-8173 e uma motocicleta da 
marca Honda, modelo Biz 125 ES, cor preta, placa MWV-2224, sendo conduzidos por CÍCERO JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA e 
ANTÔNIO GEISON RODRIGUES MOTA respectivamente. Os policiais militares relataram que ao chegar ao local avistaram 
CÍCERO JOSÉ com a camiseta nas mãos acenando para que os carros que transitavam naquela região diminuíssem a 
velocidade, uma vez que o corpo da vítima estava na margem da pista. ANTÔNIO GEISON estava inerte e minutos mais tarde os 
paramédicos do SAMU confirmaram o óbito deste. Ao realizarem a abordagem no ora denunciado, os agentes da Polícia Militar 
constaram que o mesmo apresentava sinais de embriaguez e trataram de comunicar a ATTM desta capital, que compareceram 
ao local com o aparelho etilômetro. Ao aferirem o nível de álcool no sangue de CÍCERO JOSÉ, o aparelho etilômetro apontou um 
resultado de 0,95 mililitros de álcool por litro no organismo do autor. Após a realização da abordagem inicial os policiais militares 
acionaram o guincho para o recolhimento dos veículos automotores e os deixaram no pátio do Detran, bem como foi acionado o 
Instituto Médico Legal para a remoção do corpo de ANTÔNIO GEISON. CÍCERO JOSÉ foi conduzido a 1º Central de 
Atendimento da Polícia Civil de Palmas-TO, e nessa oportunidade relatou a autoridade policial que havia ingerido bebida 
alcoólica em uma chácara nesta cidade. O ora denunciado declarou que havia visto a vítima conduzindo uma motocicleta, porém, 
este pilotava o veículo em contramão, ao perceber a situação CÍCERO JOSÉ tentou desviar seu veículo automóvel, contundo, 
não conseguiu e acabou por colidir junto a motocicleta. CÍCERO JOSÉ ainda informou que ficou o tempo todo no local, fazendo 
sinais para que os motoristas dos outros veículos diminuíssem a velocidade com o intuito de evitar maiores danos. Em análise 
aos depoimentos dos policiais militares e do ora denunciado, pôde se observar que, ANTÔNIO GEISON foi o causador do 
acidente, uma vez que o mesmo conduzia sua motocicleta na contramão de sua direção. No dia 08 de outubro de 2019, a 
autoridade policial responsável pelas investigações entrou em contato com o perito criminal para que o Laudo pericial em Local 
de Acidente fosse confeccionado com maior agilidade, uma vez que na época dos fatos o denunciado estava preso e o prazo de 
conclusão do inquérito estava quase no limite estabelecido por lei. Nessa mesma oportunidade o perito criminal, adiantou a 
autoridade policial que, por mais que CÍCERO JOSÉ estivesse embriagado, foi ANTÔNIO GEISON quem deu causa ao acidente, 
tendo em vista que transitava com a motocicleta na contramão de sua direção. Dessa forma, observa-se através dos autos que 
ora denunciado encontrava-se conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool, porém, não foi possível vislumbrarmos o crime de homicídio culposo no trânsito. A materialidade e a autoria delitiva 
encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 8835/2019, Boletim de Ocorrência nº 
078996/2019-A01, Extrato de Atendimento Policial nº 118149 (fls. 02 a 04-evento 18), Laudo de Exame de Corpo de Delito 
Exame Necroscópico nº 01.0350.10.19 (fls. 01 e 03, evento-26) e demais provas coligidas aos autos. Assim agindo, o 
denunciado CÍCERO JOSÉ AMÂCIO DA SILVA incorreu na sanção do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito do Brasileiro , 
motivo pelo qual 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 oculta 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 encontrado 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 da ofendida no endereço por ela 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. Palmas-TO, 14 de agosto de 2020. FELÍCIO DE LIMA SOARES, Promotor de Justiça." DESPACHO: 
"Considerando a não localização do acusado CICERO JOSE AMANCIO DA SILVA, expeça-se edital de citação com prazo de 15 
(quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não 
comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso 
prescricional. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, apesar de estar em lugar ignorado, porque lhe foi atribuída a 
prática de crime cuja pena máxima não supera quatro anos ou porque a análise de seus antecedentes não revela necessidade 
de se adotar tal medida. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital, à escrivania para anexar cálculo de prescrição 
pertinente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. Palmas/TO, 04/05/2021. 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 
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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, 12/05/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA 
NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INVENTÁRIO Nº 0039347-76.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: MARIA DE FATIMA CIDREIRA PINTO 
RÉU: CLEOMAR ALVES PINTO 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por 
este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação de INVENTÁRIO Nº 00393477620208272729 em que MARIA 
DE FATIMA CIDREIRA PINTO move em face do Espólio de CLEOMAR ALVES PINTO, e que por meio deste edital fica(m) 
CITADOS/INTIMADOS os eventuais interessados, para que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; (Art. 626, 
§1º do CPC).  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital, que será publicado 
na forma da lei. Eu, Am, Escrivão/Técnico Judiciário, que digitei. Documento eletrônico assinado por NELSON COELHO FILHO, 
Juiz de Direito. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANDRADE ANDRADE & SANTOS LTDA CNPJ/CPF: 38.132.650/0001-63, 
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  50381296920138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1265/2012, 
inscrita em 12/06/2012, referente à Auto de Infração - ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 1.140,20(um mil cento e quarenta reais e vinte 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, 11 de maio 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: MARILENE COL DEBELLA ARAUJO. CNPJ/CPF: 563.383.769-04, 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 50373666820138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025701, inscrita em 
21/01/2010, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 520,06 
(Quinhentos e Vinte Reais 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, 11 de 
maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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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 (s) sócio (s) executado (s): CARLOS ALBERTO FRANCA DO NASCIMENTO 
CNPJ/CPF: 166.339.892-53 e MARIZA MOTA SOUZA CNPJ/CPF: 283.330.802-78,  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 
 50373570920138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025686, inscrita em 08/01/2013, referente à TXL-
FUNC; 20130025687, inscrita em 08/01/2013, referente à TXL-SANIT, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 1.724,71 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta 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 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, 11 de maio 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: RAIMUNDA MARIA RODRIGUES XAVIER DA SILVA. CNPJ/CPF: 
080.819.483-68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50092822820118272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
C-267/2011, inscrita em 22/02/2011, referente à Auto de Infração ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 5.006,47 (Cinco mil e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito 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, 11 de maio 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: EDMAR LEMES GARCIA CNPJ/CPF: 510.561.001-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00289615520188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180004078, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20180004079, inscrita em 06/03/2017, referente à 
IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20180004080, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMP 
PREDIAL E TERRIT URBANO; 20180004081, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT 
URBANO; 20180004082, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO; 20180004083, 
inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO,,  cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 9.568,15 (Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Quinze 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, 11 de maio 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 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SV VIAGENS LTDA CNPJ/CPF: 06.179.342/0001-05, 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  00279205320188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-540/2018, inscrita em 08/02/2018, 
referente à MULTA ARBITRADA A EMPRESA EM EPIGRAFE PELO PROCON/TO,  cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 21.053,71(vinte e um mil cinquenta e três reais e setenta 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 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, 11 de maio 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:  ADOVANE DE MORAIS. CNPJ/CPF: 317.291.261-20, e FABIANA 
GONÇALVES DA SILVA  , CPF/CNPJ: 301.737.238-37 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  5028287-65.2013.8.27.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130014603, inscrita em 26/11/2012, referente à MULTA; 20130014604, inscrita 
em 29/04/2013, referente à TLF-PA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 689,34 
(seiscentos e oitenta e nove reais e trinta 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, 12 de 
maio 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:  F C LEITE & CIA LTDA - ME , CNPJ/CPF: 03992698000167, 
 FRANCISCO CARLOS LEITE, CNPJ/CPF: 070.017.895-34, ODEANE DE AQUINO SOUSA, CNPJ/CPF : 290.784.743-00, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50007021420088272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20080000007, inscrita em 
16/03/2006 referente à ISS; 205838789309, inscrita em 16/11/2005, referente à TXL FUNC; 2084125789309, inscrita em 
17/11/2005, referente À TXL- FUNC; 21367153789309 inscrita em 27/01/2006, referente à TXL- FUNC ; cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.551,16 (dois  Mil e quinhentos e cinqüenta e um Reais e dezesseis  
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, 12 de maio 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:  LIA DE AGUIAR CUNHA ,CNPJ/CPF: 784.990.896-15,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00540513120198272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190030389 inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20190030390 inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV,  cujo valor até a data do 
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ajuizamento do referido feito executivo era de R$ $ 3.969,19 (Três Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Dezenove 
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, 12 de maio 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:  JAIRON JORGE MARQUES DE OLIVEIRA. CNPJ/CPF: 371.403.881-72, 
 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  00518852620198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190034033, 
inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20190034034, inscrita em 04/01/2019 referente à IPTU REV;,  cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.765,55 (Dois Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinqüenta 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, 12 de maio 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:  ESPOLIO DE MAURILIO CORREA DE CASTRO, CNPJ/CPF : 
198.279.113-68 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00512270220198272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20190031975, inscrita em 22/07/2016, referente à IPTU; 20190031976, inscrita em 22/07/2016, referente à IPTU; 
20190031977, inscrita em 22/07/2016, referente à COSIP 20190031978, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.165,20 (Três Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e 
Vinte 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, 12 de maio 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:  BORGES PALMAS LTDA ME. CNPJ/CPF: 10.227.714/0001-90,  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  00504995820198272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190026435, inscrita em 
24/05/2019, referente à MUL-LICCON; 20190026436, inscrita em 27/04/2018 referente à ISS-SN; 20190026437, inscrita em 
21/06/2018 referente à TLF,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ $ 11.362,91 (Onze Mil e 
Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa 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 Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
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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, 12 de 
maio 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:  ELVISLEY COSTA DE LIMA, CNPJ/CPF:330.865.161-00 e WILMA 
FUKUHARA CHIBA , CNPJ/CPF: 020.202.358-38por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50291424420138272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130014835, inscrita em 29/04/2013, referente à MULTA; 20130014836, inscrita em 
29/04/2013, referente à MULTA; 20130014837, inscrita em 26/11/2012, referente à MULTA, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.951,82 (seis mil novecentos e cinqüenta e um reais e oitenta 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, 12 de maio 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: A L G BORGES BAR EIRELI ME - VILLA COUNTRY.CNPJ/CPF: 
11.634.449/0001-28 e AMANDA LIVIA GONZAGA BORGES. CNPJ/CPF: 009.909.761-30 por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 
 00463727720198272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).C-4629/2018, inscrita em 30/11/2018, referente à ICMS, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 29.271,32 (vinte e nove mil duzentos e setenta e um 
reais e trinta 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, 12 de maio 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:  CLARINDO RODRIGUES DE OLIVEIRA.CNPJ/CPF: 118.547.151-00,, 
 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00328222020168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160008922, 
inscrita em 05/02/2014 referente à TLF; 20160008923, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS; 20160008924, inscrita em 
25/03/2015, referente à TLS; 20160008925, inscrita em 25/03/2015 referente à TLF,  cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 1.704,60 (Um Mil e Setecentos e Quatro Reais e Sessenta 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, 12 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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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:  ROGERIO DE MATOS SOUSA. CNPJ/CPF: 041.836.291-28 e 
ROMAURO DE MATOS SOUSA. CNPJ/CPF: 025.247.861-45 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  00316431720178272729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170016544 inscrita em 24/02/2017, referente à ISS-NL-DMS-P; 20170016545, 
inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; 20170016546 ,inscrita em 24/02/2017, referente à MUL-POST; 20170016547, 
inscrita em 24/02/2017, referente MUL-POST,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
3.229,99 (Três Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa 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, 12 de maio 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: SV VIAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 06.179.342/0001-05 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 00279205320188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-540/2018 inscrita em 08/02/2018, referente à 
PROCON,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 21.053,71(vinte e um mil cinquenta e três 
reais e setenta 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 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, 12 de maio de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DE CASAMENTO- prazo 30 dias. 
ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude 
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões e Infância e 
Juventude processam os autos de Alteração do Regime de Bens, registrado sob o nº 00014879820218272731, no qual figura 
como requerentes M. M. DE A. A., brasileiro, portador do RG 303.771 2ª via e do CPF nº 691.817.991-87 e E. F. S., brasileira, 
servidora pública, portadora do RG 615.784 SSP/TO e do CPF nº 966.324.291-49. Tendo proferido despacho (ev. 04), a seguir 
transcrito: " 1. PUBLIQUE-SE o edital a que ser refere o art. 734, § 1º, do Código de Processo Civil, com prazo de 30 dias; 2. 
Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público; 3. Em sendo solicitadas providências pelo Ministério Público, aos 
autores para que atendam no prazo de 15 dias; 4. Não havendo oposição pelo Ministério Público nem em razão da publicação do 
edital, conclusos para prolação da sentença. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Adriano Gomes de Melo 
Oliveira- Juiz de Direito." E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz 
que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paraíso 
do Tocantins. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha - digitei e subscrevi. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da 
presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira 
dos Auditórios ______________. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
Excelentíssimo Senhor Adriano Gomes de Melo Oliveira, Juiz de Direito, respondendo pela Vara de Família, Sucessões Infância 
e Juventude de Paraíso do Tocantins,  no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quanto o 
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presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório processam-se os autos 
de nº 0001180-47.2021.8.27.2731, propostos por JOÃO PIMENTA DA SILVA JUNIOR e RAFAEL GONÇALVES PIMENTA, em 
razão dos bens deixados pelo falecimento de JOÃO PIMENTA DA SILVA, e que pelo presente fica(m) citado(s) o(s) 
herdeiros(s)e interessados que estejam em em lugar incerto e não sabido, dos termos das primeiras declarações prestadas 
pelo(a) inventariante ... (ev.1 anexo 1 e evento 13 ), e caso queiram se habilitem/manifestem nos autos, no prazo de 15 (quinze) 
dias, conforme disposto nos artigos 626 e 627 do Código de Processo Civil, nos termos do despacho proferido nos autos, adiante 
transcrito. DESPACHO: "Retifique-se a capa dos autos, vinculando o herdeiro RAFAEL GONÇALVES PIMENTA como autor, 
pois que também é representado pelas advogadas (ev.1, PROC14).Os requerentes possuem legitimidade para dar início ao 
processo de inventário nos termos do art. 616, II, do Código de Processo Civil. NOMEIO, pois, inventariante o herdeiro JOÃO 
PIMENTA DA SILVA JUNIOR (art. 617, II, CPC), que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo 
(parágrafo único).Entretanto, em razão deste período pandêmico (COVID-19), a expedição do documento ocorrerá tão logo seja 
viabilizado o comparecimento no Edifício Fórum. Havendo pedido, fica, desde logo, deferida a expedição da certidão narrativa, 
donde conste, dentre as informações pertinentes, a nomeação do inventariante. Portanto, INTIME-SE o inventariante para 
apresentar as primeiras declarações no prazo de até 20 dias, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620, CPC).Por 
hora da apresentação das primeiras declarações, a inventariante deverá, caso ainda não o tenha feito, retificar o valor da causa, 
atribuindo valor real a cada um dos bens que compõem o monte mor, bem assim proceder ao novo cálculo das custas iniciais, 
juntando aos autos o DAJ a ser emitido e comprovando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de remoção e/ou 
cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).Deverá, ainda, juntar aos autos as certidões e documentação de propriedade de 
todos os bens (móveis e imóveis) que compõem a herança, com a ressalva de que: a) para bens imóveis, somente a certidão de 
inteiro teor expedida há menos de 02 anos terá validade para fins de comprovação das propriedades, podendo indicar, se 
constante nos autos, as certidões já apresentadas, desde que dentro desta validade; b) deverá, além de juntar todos os 
documentos pertinentes, indicar o local e as condições em que se encontram os bens móveis; c) com relação a direitos sobre as 
empresas, para fins de sucessão, somente as quotas-sociais integram a massa do espólio, desta forma, caso hajam, deverão ser 
colacionados os contratos sociais de cada uma, sendo irrelevante para fins da divisão a apresentação da relação de ativo e 
passivo (Podem ser relevantes para fins de aferição de valor comercial);d) no que tange às dívidas, deverá apresentar extratos 
e/ou documentos equivalentes emitidos pelo credor para demonstrar o valor real e atualizado de cada; e) Havendo créditos a ser 
recebidos, salvo contrato escrito em contrário firmado pelo autor da herança ainda em vida, caso as quantias sejam, por força da 
inventariança, recebidas pela a autora, deverão ser imediatamente depositadas em conta judicial vinculada a este processo e 
juízo, cujo banco oficial é a Caixa Econômica Federal, devendo ser apresentados também os respectivos comprovantes de 
depósitos. Deverá também apresentar documentação que comprove o estado civil dos herdeiros que porventura tenham 
constituídos os mesmos advogados que os seus (certidão de nascimento ou casamento), e os documentos e procuração dos 
respectivos cônjuges, SE HOUVER, salvo se casados sob o regime de separação de bens, já que a partilha tem caráter negocial 
e exige, conforme o caso, a outorga marital ou uxória, a teor da espécie de outorga conjugal estabelecida pelo art. 1.647 do 
Código Civil. Neste ponto, importante frisar que a petição donde conste o plano de partilha, caso o procurador constituído não 
possua poderes específicos para transigir, deverá ser subscrita também pelos respectivos cônjuges. Em seguida, CITEM-SE, na 
forma do artigo 626 do CPC, os herdeiros, que porventura constituam procuradores diferentes, os legatários, testamenteiro (se 
houverem), credores indicados, as Fazendas Públicas e o Ministério Público, devendo ainda ser expedido o edital de terceiros 
interessados, na forma do mencionado artigo, a fim de que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre as primeiras 
declarações (arts. 626 e 627 do CPC).Após o prazo de 15 dias que trata o art. 627 do CPC, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas 
Municipal e Estadual para que, também em 15 dias, informem a este Juízo, de acordo com os dados que constam de seu 
cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações (art. 629, CPC); seguindo os autos conclusos. 
Caso haja impugnação às primeiras declarações, após a manifestação do inventariante e do Ministério Público (não sendo o 
órgão o impugnante), venham os autos conclusos para deliberação. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema .As. 
Adriano gomes de Melo Oliveira-Juiz de Direito.".E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que 
se expedisse o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e 
afixado uma via no placar do Fórum local. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 21/06/2021 
2ª Praça: 28/06/2021 
Horário: 14:00 
Valor do débito: R$ 147.406,40 
Ação: Carta Precatória Cível 
Número: 0016837-16.2018.8.27.2737 
Requerente: Juízo da 1ª Vara Cível de Dianópolis TO 
Requerido: JOSE OSVALDO CAMARA MILHOMEM 
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O DR. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiza de Direito substituta da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, 
no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 21/06/2021, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: IMÓVEL 
Lote nº 19 do Loteamento Denominado "Porto Nacional" com 72,0000ha de Cultura de 2ª Classe e 286,0000ha de 
Cerrado de 2ª Classe e 40,5172ha de Campo de 2ª Classe, somando a área de Terras de 398,5172ha (trezentos enoventa 
e dois hectares e cinquenta e um ares e setenta e dois centiares) situado no Município de Porto Nacional, hoje 
Silvanópolis-TO, com os limites e confrontações constantes do Livro - 02, Ficha Matricula sob o número de ordem 1.039 
do CRI de Silvanópolis-TO - cujo Imóvel reavaliado em R$4.200,00/ha totalizando o Imóvel em 1.673.772,24 (Hum milhão 
seiscentos e setenta e três mil setecentos e setenta e dois reais e vinte quatro centavos, de propriedade do requerido: 
JOSE OSVALDO CAMARA MILHOMEM, CPF:092.386.461-04. Através do presente, ficam intimados os executados JUIZO DE 
DIREITO DA VARA DE CARTAS PRECATORIAS DA COMARCA DE PORTO NACIONAL-TO, das datas das hastas públicas, 
caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos 
serão levados à 2ª hasta pública no dia 28/06/2021, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum 
local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma 
via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 11/06/2021 
2ª Praça:18/06/2021 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$417.786,23 
Ação: Carta Precatória Cível 
Número: 0015594-66.2020.8.27.2737 
Requerente: Juízo da 1ª Vara Cível de Gurupi, AUTOR:SULGOIANO AGRONEGÓCIO LTDA 
Requerido: VINICIUS ASSIS NUNES, PAULO ROBERTO NUNES e EDILAINE ASSIS NUNES 
O DR. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 11/06/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 
Matrícula n° 1.344, feita em 20 de junho de 1997, no Livro 2-F, Registro Geral, fls. 144 - IMÓVEL: Lote Rural 11" IS-1 . 
parte do Loteamento Anciada, Gleba 03, folhas l, município de Santa Rita do Tocantins -TO, com a área de 126,6666 ha 
(cento e vinte e seis hectares, sessenta e seis ares e sessenta e seis centiares), dentro dos seguintes limites e 
confrontações: Começa esta medição no marco l, daí com AZ 340°4r0611 e adistância de 2.063,00 metros até o marco 
15; daí com AZ 70°00'00" e a distância de 552,70 metros até o marco13; daí com AZ 160°58'25" e a distância de 2.062,20 
metros até o marco 14; daí com AZ 251°03'04" e adistância de 542,00 metros até o marco l, onde teve inicio está 
medição. Confrontantes: do marco l ao 15, Lote19; do marco 15 ao 13, Lote 16; do marco 13 ao 14, Lote 18-E; do marco 
14 ao l. Lote 18-A. Memorialdescritivo assinado por Uziel Souza Cruz - CREA 109.203-15-RJ/TO. Através do presente, 
ficam intimados os executados VINICIUS ASSIS NUNES, PAULO ROBERTO NUNES e EDILAINE ASSIS NUNES, das datas 
das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os 
bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 18/06/2021 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance 
oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e 
afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: 
CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 23/06/2021 
2ª Praça:30/06/2021 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$  86.149,52 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5004476-86.2012.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CNPJ: 38155222000156 
Requerido: REGO & BARROS LTDA - ME e ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA DO REGO BARROS, CNPJ: 01190487000185 
A Dra. Helvia Tulia Sandes Pedreira, MM. Juiza de Direito Substituta da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 23/06/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
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para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
Um Lote de terreno urbano assinalado na planta sob o nº 05, Qd. 165, com área de 540,00m2 - Loteamento Bairro Porto 
Imperial, Porto Nacional/TO, com limites e confrontações que seguem: 18,00m (dezoito metros) lineares pelo lado norte; 
18,00m (dezoito metros) lineares pelo lado sul, 30,00m(trintametros) ditos pelo lado leste e 30m (trinta metros) ditos pelo 
lado oeste,contornadoao norte com o lote 15, ao sul com a Rua N, a leste com com o lote 04 ao oeste com olote 06; o 
referido lote esta localizado no lado impar da rua N com a Rua 21 tudo namesma quadra e loteamento acima referidos, 
sem benfetorias, que avalio em R$5.000,00 (cinco mil reais). Através do presente, ficam intimados os executados REGO & 
BARROS LTDA - ME e ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA DO REGO BARROS, CPF 01190487000185 e 08144427149, das 
datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da 
avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 30/06/2021 ás 14:00 horas, para a venda a quem 
maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. 
CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 22/06/2021 
2ª Praça:29/06/2021 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$  140.986,94 
Ação: Cumprimento de sentença 
Número: 5000137-21.2011.8.27.2737 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Requerido: ROSIRA LOPES ROCHA, JOAQUIM PINHEIRO NETO e IVONETE CERQUEIRA LIMA 
O DR. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 22/06/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: 01 - Uma 
Motocicleta, Marca/Modelo Honda Biz 125 ES - Ana /Modelo 2010/2010 - Placa MXE2422 - em bom estado de conservação 
- Avaliação da Oficiala de Justiça em R$7.000,00(sete mil reais) e Avaliação apresentada pelo Banco FIBE em 5.383,00, 
avaliação feita no ano de 2019. - Intimada da Avaliação e Penhora IVONETE CERQUEIRA LIMA, das datas das hastas 
públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima 
descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 29/06/2021 ás 14:00 horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma 
via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E 
DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 06/07/2021 
2ª Praça: 13/07/2021 
Horário:14:00horas 
Valor do débito:R$123.262,44 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000095-16.2004.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO e UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 92125870000105 e 38155222000156 
Requerido: CUNHA & SIQUEIRA LTDA/ANTONIO DA CUNHA SOBRINHO 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 06/07/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
UMA CHÁCARA JAIARA, nº 02, da gleba 77, com área de 5.372,45m2 (cinco mil, trezentos e setenta e dois metros e 
quarenta e cinco centímetros quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes da matrícula 
nº 15.438 doCRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 37.687,15(trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e quinze centavos), UMA CHÁCARA JAIARA, nº 2, da gleba 78, com área de 5.415,70m2 (cinco mil, quatrocentos e 
quinze metros e setenta centímetros quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes da 
matrícula nº 15.441 do CRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 37.909,90(trinta e sete mil, novecentos e nove 
reais e noventa centavos), UMA CHÁCARA JAIARA, nº2, da gleba 79, com área de 5.797,30m2 (cinco mil, setecentos e 
noventa e sete metros e trinta centímetros quadrados). situado neste município, com limítes e confrontações constantes 
damatrícula nº 15.439 do CRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 40.581,10(quarenta mil, quinhentos e 
oitenta e um reais e dez centavos), UMA CHÁCARA JAIARA, nº 2, da gleba 80, com área de 4.614,12m2 (quatro 
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mil,seiscentos e quatorze metros e doze centímetros quadrados). Situado neste município, com limítes e confrontações 
constantes da matrícula nº 15.438 do CRI de Porto Nacional/TO, cujo imóvel avalio em R$ 32.298,84(trinta e dois mil, 
duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).. Através do presente, ficam intimados os executados CUNHA & 
SIQUEIRA LTDA - CNPJ: 74016965000109 ANTONIO CUNHA SOBRINHO - CPF: 12554120110 e ESPOSA caso tenha - 2. 
No parcelamento acima indicado o pagamento poderá ser dividido em até 60(sessenta) vezes, observada a parcela mínima de 
R$500,00(quinhentosreais); 3.O Arrematante deverá depositar, no ato da arrematação, a primeira prestação recolhendo - a por 
Documento de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), observando o código de receita 4396 (Parcelamento de Arrematação - 
Primeira Parcela - Depósito Judicial), a ser utilizado no campo 12 da DJE, com a identificação do nome e respectivo CPF/CNPJ 
do arrematante; 4. Até a expedição da carta de arrematação, o arrematante deverá continuar depositando, mensalmente, as 
parcelas que vierem a se vencer, mediante DJE acima referido, cujo s valores depositados permanecerão à disposição do juízo, 
quando então deverá ser providenciada a transformação empagamento definitivo; 5. Após a emissão da carta de arrematação, o 
arrematante deverá comparecer à Seção da Dívida Ativa da União, na Procuradoria da Fazenda Nacional ou à Unidade de 
atendimento integrado da Receita Federal de sua jurisdição para proceder ao parcelamento das demais prestações, em 
conformidade com os requisitos da Portaria PGFN79/2014, serão recolhida smediante Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais(DARF), utilizando o código de receita nº7739. cujas prestações das datas das hastas públicas, caso não seja possível 
sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª 
hasta pública no dia 13/07/2021 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do 
presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça: 05/07/2021 
2ª Praça: 12/07/2021 
Horário: 14:00horas 
Valor do débito: R$  1.699,20 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 0005912-97.2014.8.27.2737 
Requerente: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS-IBAMA, CPF 03659166003470 
Requerido: MARIA I. LEMOS- ME - CNPJ: 04.823.508/0001-40 
O DR. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 05/07/2021 ás 14:00 horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
01(um) lote de Terreno urbano, nº 15, da Qd. 36, do Loteamento Oficial da Cidade Centro, 1ª Etapa da cidade de 
Silvanópolis TO, com área de 649,77m2 ( seiscentso e quarenta e nove metros e setenta e sete centimentros - Matricula 
nº 1648 do Livro de Registro Geral do Cartorio de Silvanópolis/TO. Sobre o qual encontra-se edificado um Predio 
Comercial com área de com 195,00m2, com área coberta, sendo 03 salaas comerciais com frente para o leste, limitando 
com a Rua José Guimarães, construido de paredes de tijolos, rebocado e pintado, piso em cerâmica, teto de madeira e 
telhas plan,  parte forrado com gesso e parte com PVC. Uma área residencial construida nos fundos com frente para a 
Rua Severiano Ferreira dos Santos, com área construida de aproximadamente 165,00m2, construida de paredes de 
tijolos rebocados e pintados, teto de madeira serrada e telhas plan, piso de carâmica, com 3 quartos, 01 sala, 01 
conzinha e 01 banheiro, com área de fundos ao lado da casa. Imaovel avaliado em R$360.000,00(trezentos e sescenta mil 
reais). Ficando como fial depositária a executada, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação 
pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no 
dia 12/07/2021 ás 14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente 
no placar do Fórum. 
 

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

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004829-95.2018.8.27.2740/TO 
CHAVE nº 392616429218 
AUTOR: FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA (FERPAM BORRACHAS) 
RÉU: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 
EDITAL Nº 2730805 
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O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude 
e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum Cível, autuada sob o n° 
00048299520188272740, chave nº 392616429218  tendo como requerente FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA 
(FERPAM BORRACHAS) e como requerido MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, sendo o presente para CITAR o 
Sr. MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, CPF n.º 925.970.091-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento da ação proposta contra a sua pessoa, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, que 
importa em R$ R$ 4.455,28 (quatro mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais), nos termos que dispõe o artigo 829 e 
seguintes do Código de Processo Civil,  com os acréscimos legais devidos e os horários advocatícios fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor executado, sendo que em caso de pronto pagamento o mesmo será reduzido pela metade (art. 827, § 1º do 
CPC); ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes serem penhorados tantos quantos forem necessários para garantia da 
execução. DESPACHO: “Compulsando os autos vejo que, após diligências restou infrutífera a citação pessoal da executada 
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, restando, assim, demonstrado os pressupostos necessários para a citação 
editalícia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de citação por edital (evento 22), ante a comprovação de impossibilidade de 
localização no(s) endereço(s) fornecido(s) nos autos. Cite-se por edital, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, com prazo de 
20 (vinte) dias. Cumpra-se. Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de 
Direito” O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo 
que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis, data e 
hora certificadas pelo sistema. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor José Carlos Ferreira Machado, Juíz de Direito da única Vara Criminal da Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições legais e na forma da lei, etc..FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, nos autos de Ação Penal n° 
0000270-87.2021.827.2741, o Ministério Público, move em face do (s) acusado (s): MARCELO FERNANDES RIBEIRO, 
brasileiro, casado, auxiliar de serviços gerais, natural de Estreito/MA, nascido em 24/10/1990, filho de João da Cruz Caetano 
Ribeiro e de Maria Tereza Fernandes de Sousa,RG SSP/TO n° 1.069.045,CPF n° 031.025.961-42. Citando-os para responder a 
acusação, por escrito no PRAZO DE 15 (quinze) DIAS (artigo 406 do CPP), com escopo de responder a acusacão, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta o acusado (a) podera arguir preliminare e alegar tudo o que interessa à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados citados não 
constituir defensor, será nomeado defensor publico, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dias pelo prazo legal, a 
fim de ser (em) qualificado(s) interrogado(s) e, se ver (em) processar nos autos da ação penal em epígrafe que, contra si move a 
Justiça Pública, por incurso(s) nas art. 217-A, “caput”, do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva, na 
forma do art. 71 do Código Penal, sob as diretrizes da Lei 8.072/1990, até final julgamento, sob pena de revelia, entregando, 
embora não seja pedida, contrafé do presente edital. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia-TO, Estado do Tocantins, aos onze 
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, 11/05/2021). 

                                                 Ana Martins da Rocha Silva  
                                                     Escrivã - Respondendo 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 0002724-
74.2020.827.2741, tendo como réu: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido, lavrador, aos 
29/05/1988, CPF n° 017.492.391-08, filho de Florinda Maria Oliveira, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente 
para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento12 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com base no art. 304, § 1º, do CPC, sem prejuízo da estabilidade da decisão concessiva das medidas protetivas 
nestes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos onze 
dias do mês de maio de dois mil e vinte um (11/05/2021), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 
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NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS EDITAL Nº 2724957 
AUTOS Nº: 0001618-53.2019.8.27.2728 Chave: 786280752819 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
VALOR DA CAUSA: R$ 5.941,23 (cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos) 
REQUERENTE: THIAGO FIGUEREDO RESENDE 
ADVOGADO: RUBÉNS AIRES DA LUZ TO007702 
REQUERIDO: WESLEY BRANDÃO DE SALES 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de WESLEY BRANDÃO DE SALES, CPF: 03352739129, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito 
de R$ 5.941,23 (cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), conforme cálculos atualizados juntados 
pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. DESPACHO: "Recebo o pedido de CUMPRIMENTO 
DEFINITIVO DE SENTENÇA, pois presentes, a princípio, os pressupostos processuais. Intimar o devedor na pessoa de seu 
advogado, se habilitado no sistema e-Proc; se assistido pela Defensoria Pública ou não possuindo advogado constituído nos 
autos, a intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento; se citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de 
conhecimento, a intimação deverá ser feita por edital (art. 513, § 2º e incisos, NCPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
pagar o valor do débito, conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, 
caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, 
NCPC. Caso a parte devedora não efetue o pagamento dentro dos 15 (quinze) dias acima fixados: a) Promover a penhora de 
ativos financeiros, inicialmente, via Bacenjud (penhora online). Caso seja infrutífera, expedir mandado de penhora e avaliação de 
tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos (art. 523, § 3º, NCPC); b) Depositar os bens 
constritados na forma da lei. O Oficial de Justiça, se acionado, para bem cumprir esta decisão, deverá imprimir a folha de rosto 
do processo, para compor a contra fé. Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de 
Direito." SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 
Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da 
"consulta pública", informando o número do processo e chave do processo. Palmas/TO, data e horário certificados pelo sistema. 
Eu Marcia Vieira Barbosa, Servidora de Secretaria, que digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
AUTOS Nº: 5003262-50.2013.8.27.2729 Chave: 386500989713 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
VALOR DA CAUSA: R$ 43.078,78 (Quarenta e três mil setenta e oito reais e setenta e oito centavos) 
REQUERENTE: VANDA MARIA DORIS 
REQUERIDOS: SUZY TURISMO e RAIMUNDO NONATO A DE ARAUJO 
FINALIDADE: O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO– Juiz de Direito em auxílio a 4ª Escrivania Cível da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. Determina a CITAÇÃO dos requeridos: RAIMUNDO NONATO A DE 
ARAUJO, CPF: 19823681600 e FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS SILVA, CNPJ: 11852733000170 , atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para nos termos da ação supramencionada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 
débito no valor de R$ 43.078,78 (Quarenta e três mil setenta e oito reais e setenta e oito centavos), sob pena de incorrer em 
multa de 10% sobre o montante devido e, também de honorários de advogado de dez por centoDESPACHO: Retifique-se a 
autuação para ficar constando que o feito tramita em fase de cumprimento de sentença. Com supedâneo no artigo 515, 
combinado com o artigo 523 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora através de seu procurador para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, sob pena de incorrer em multa de 10% sobre o montante devido e, 
também de honorários de advogado de dez por cento. Não sendo pago o valor, intime-se o exeqüente para manifestar-se, no 
prazo legal, requerendo o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito. Intime-se e cumpra-se.SEDE DO 
JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 
77.021-654; telefone: (063) 3218-4565.O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma 
da lei. Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", 
informando o número do processo e chave do processo. Palmas/TO, data e horário certificados pelo sistema. Eu, THERESA 
D’AVILA CUNHA ROCHA FARIAS, servidora do NACOM, que digitei e subscrevi. Palmas, 12 de maio de 2021. Assinado 
eletronicamente por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO  Juiz de Direito. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0012256-22.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: RIO LONTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 
  

EDITAL Nº 2603397 
  

INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAR DÍVIDA 
PRAZO EDITAL: 30 DIAS 

  
GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ()SIM ( X )NÃO 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Intimação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima nominadas, e que por este meio promove a INTIMAÇÃO do requerido RIO LONTRA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. (02.869.865/0001-14, na pessoa de seu 
representante legal, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, pagar a dívida no valor de R$ 26.766,37 (vinte e seismil, 
setecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 
percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição 
de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFICA a parte requerida que 
decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar 
impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (CPC, 
art. 525, caput). ADVERTÊNCIAS: (1) A impugnação deverá ser apresentada por advogado cadastrado no sistema e-Proc. (2) 
Caso, não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública Estadual. (3) Para ter acesso a todo 
teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os 
passos: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC; e-Proc 1º Grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar número do processo: 
00122562220168272706 e a chave do processo: 249041883316. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital, o qual será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na rede mundial de computadores, no sítio do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar 
do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da 
gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do 
mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (20/05/2021). Eu, Ana Neri do Rego Cunha, Técnica Judiciária, que digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza 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 2603397v2 e do código CRC 973c1a63. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
Data e Hora: 22/4/2021, às 18:3:55 
 

GURUPI 
1ª Vara Cível 

  
EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0018718-39.2019.8.27.2722/TO AUTOR: MICHEL DE FREITAS DA SILVA MACIEL RÉU: 
BANCO BRADESCO S.A.  EDITAL Nº 2536866 EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRAZO 
DE 20 DIAS CITANDO: MICHEL DE FREITAS DA SILVA MACIEL  OBJETIVO: Citação do requerido MICHEL DE FREITAS 
DA SILVA MACIEL CPF/CNPJ n.º 006.431.451-09 do inteiro teor do autos nº 0018718-39.2019.8.27.2722, Cumprimento de 
sentença que lhe move BANCO BRADESCO S.A., do para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do 
valor apurado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial 
de bens, tudo na forma do artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente 
de que transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 13 de Abril de 
2021. Eu, Lourival Mota Júnior, técnico judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 326, de 12 de maio 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 21.0.000008859-2, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Lorranna Moreira Ximendes 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 327, de 12 de maio 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 21.0.000010077-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Maria Augusta Bolentini Camelo do cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Serviço, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 328, de 12 de maio 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 21.0.000010077-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Maria Augusta Bolentini Camelo para o cargo de provimento 
em comissão de Chefe de Serviço de Registro Funcional, Controle e Cadastro de Pessoal, com lotação na Corregedoria-Geral da 
Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 329, de 12 de maio 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 21.0.000010208-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Rogério Liria Bertini do cargo de provimento em comissão 
de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 330, de 12 de maio 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 21.0.000010208-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Rogério Liria Bertini para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico-Administrativo, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 331, de 12 de maio 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 21.0.000010158-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sandro Mascarenhas Neves do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 332, de 12 de maio 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 21.0.000010158-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sandro Mascarenhas Neves para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Divisão de Correição, Inspeção e Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registros, com lotação na 
Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
 
Decreto Judiciário Nº 333, de 12 de maio 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 21.0.000010083-5, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Leonardo Silvério de Souza Almeida, Analista Judiciário, do 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 334, de 12 de maio 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 21.0.000010163-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Arylma Rocha Botelho, Técnica Judiciária, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Serviço, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 335, de 12 de maio 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 21.0.000010042-8, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Jôsiléya Barbosa Sales, Técnica Judiciária, para o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Secretaria da Vara de Recuperação Judicial de Empresas, Falências, Precatórias e 
Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Araguaína. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 689/2021, de 11 de maio 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 do magistrado Baldur Rocha Giovannini, matrícula nº 352253, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 19/10 a 17/11/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1169, de 12 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010083-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Leonardo Silvério de Souza Almeida, Analista Judiciário, para exercer a função de Secretário - FC-3, 
na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Portaria Nº 1170, de 12 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010163-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Arylma Rocha Botelho, Técnica Judiciária, para exercer a função de Presidente da Comissão 
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar - FC-4, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1171, de 12 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Nilson Afonso da Silva para, sem prejuízo de suas funções, 
responder pela Comarca de Araguaçu, no período de 5 a 14 de julho de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 692/2021, de 12 de maio 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 do magistrado Jossanner Nery Nogueira Luna, matrícula nº 291148, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 05/07 a 03/08/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1166/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 11 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do prazo estipulado para o Grupo de Trabalho destinado a elaborar estudo 
relativo à revisão das Portarias nº 105/2011 e 145/2011, que se referem ao patrimônio do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, nos termos da Portaria DIGER nº 346/2021, conforme SEI nº 21.0.000002919-7; 
RESOLVE:                           
Art. 1º. Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho designado pela 
Portaria DIGER nº 346/2021, publicada no Diário da Justiça nº 4903, de 12.02.2021, às fls. 206/207 e Portaria Nº 838/2021 - 
PRESIDÊNCIA/DIGER, de 06 de abril de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 604/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89893 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jozilene Alves da Silva Cavalcante, Matrícula 990512, o valor de R$ 126,61, 

relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Colmeia-TO para 
Pequizeiro-TO, no período de 13/05/2021 a 13/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00030181320208272714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 605/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89894 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Misglei Noleto Rodrigue, Matrícula 990051, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguacema-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 17/05/2021 a 17/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0004806-
79.2018.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 606/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89895 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elaine Gomes Limas Brito, Matrícula 990007, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Miranorte-TO para Rio dos Bois-
TO, no período de 19/05/2021 a 19/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0004810-
63.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 607/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89965 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Regiane Rodrigues Peixoto, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Matrícula 354622, o valor de 
R$ 907,68, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do Tocantins-TO, 
no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, com a finalidade de participar de campanha de vacinação contra Influenza realizada 
pelo Poder Judiciário do Tocantins nas comarcas de destino, nos termos do SEI n°. 21.0.000009560-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 608/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89958 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Regiane Rodrigues Peixoto, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Matrícula 354622, o valor de 
R$ 1.259,58, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, no período 
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de 23/05/2021 a 29/05/2021, com a finalidade de participar de campanha de vacinação contra Influenza realizada pelo Poder 
Judiciário do Tocantins nas comarcas de destino, nos termos do SEI n°. 21.0.000009560-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 609/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89920 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Regiane Rodrigues Peixoto, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Matrícula 354622, o valor de 
R$ 1.083,63, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Formoso do Araguaia-
TO, no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, com a finalidade de participar de campanha de vacinação contra Influenza realizada 
pelo Poder Judiciário do Tocantins nas comarcas de destino, nos termos do SEI n°. 21.0.000009560-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 610/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89882 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Regiane Rodrigues Peixoto, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Matrícula 354622, o valor de 
R$ 577,19, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itacaja-TO, no período de 
11/05/2021 a 14/05/2021, com a finalidade de participar de campanha de vacinação contra Influenza realizada pelo Poder 
Judiciário do Tocantins nas comarcas de destino, nos termos do SEI n°. 21.0.000009560-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 611/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89960 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no 
período de 13/05/2021 a 14/05/2021, com a finalidade de fiscalizar as obras de reforma do fórum da comarca de destino, nos 
termos do SEI n°. 19.0.000032546-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 612/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89186 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Lorenna Alves de Sousa, Matrícula 353491, o valor de R$ 401,24, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Caseara-TO, no período de 03/05/2021 a 05/05/2021, 
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com a finalidade de prestar acompanhamento no processo de regularização fundiária do município de destino, conforme o 
disposto no SEI 20.0.000000433-3.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Susan Lorenn Uchoa de Oliveira, Matrícula 358427, o valor de R$ 401,24, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Caseara-TO, no período de 03/05/2021 a 
05/05/2021, com a finalidade de prestar acompanhamento no processo de regularização fundiária do município de destino, 
conforme o disposto no SEI 20.0.000000433-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 613/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89949 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 
11/05/2021 a 11/05/2021, com a finalidade de vistoriar as obras do estacionamento do fórum da comarca de Porto Nacional, 
conforme SEI n°. 19.0.000007416-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 614/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89962 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, o valor de R$ 267,50, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 13/05/2021 a 
14/05/2021, com a finalidade de fiscalizar as obras de reforma do fórum da comarca de destino, nos termos do SEI n°. 
19.0.000032546-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 615/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/90146 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Maria Antonia Goncalves dos Santos, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 217554, o valor 
de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Palmas-TO, no 
período de 13/05/2021 a 14/05/2021, com a finalidade de realizar renovação de certificação digital, nos termos do chamado 
Service Desk R33204.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 616/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/89880 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 753,14, relativo 

ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 
10/05/2021 a 14/05/2021, com a finalidade de realizar manutenção predial preventiva nos prédios dos fóruns das comarcas de 
Ponte Alta e de Novo Acordo, nos termos do SEI n°. 21.0.000000098-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 617/2021, de 12 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/90284 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 12/05/2021 a 
12/05/2021, com a finalidade de realizar escolta policial de magistrado durante deslocamento à comarca de destino, nos termos 
do processo SEI n°. 21.0.000004355-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 49,34, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 12/05/2021 a 
12/05/2021, com a finalidade de realizar escolta policial de magistrado durante deslocamento à comarca de destino, nos termos 
do processo SEI n°. 21.0.000004355-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 690/2021, de 11 de maio 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 da servidora MARIANE RIBEIRO MIRANDA, matrícula nº 354401, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 11 a 22/05/2021, a partir de 11/05/2021 até 22/05/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 01 a 12/03/2022, 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 691/2021, de 12 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 SELI ALVES CORREIA, matrícula nº 104866, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, marcadas 
para o período de 12/05 a 10/06/2021, a partir de 12/05/2021 até 10/06/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 16/11 a 15/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 
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