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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002587-07.2019.827.0000  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
REFERENTE: EMBARGOS DE TERCEIRO Nº 0031385-41.2016.827.2729 – JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E 

SAÚDE DE PALMAS /TO 
AGRAVANTE: ELEN OLIVEIRA VIANA 
ADVOGADOS: JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO – OAB/TO 6102 E CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO – OAB/TO 
1555 

1º AGRAVADO: WTE ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
2º AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PGM413032561 

RELATOR: Desembargador MOURA FILHO 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MOURA FILHO – Relator, fica a parte interessada nos autos epigrafados 
INTIMADA do seguinte DESPACHO (Evento 17): “Nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil1, INTIME-SE o 
agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, VOLVAM-ME os autos conclusos. Palmas-

TO, 31 de março de 2019. Desembargador MOURA FILHO – Relator”. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUACEMA 
1ª escrivania criminal 

Portarias 
PORTARIA Nº03/2019 
O Juiz de Direito, WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Araguacema-TO, no uso de suas 
atribuições, conferidas pela Constituição da República e demais normas de regência, 

CONSIDERANDO a necessidade de determinar-se um período para a realização das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de 
Araguacema-TO; 
CONSIDERANDO que a concentração das sessões num curto interstício é menos penoso para as pessoas envolvidas nos 
Julgamentos. 
RESOLVE adotar as seguintes providencias: 

Art. 1º - Fica designado o período de 25 e 26 de junho de 2019, para a realização das sessões da 2a (segunda) temporada do 
Tribunal do Júri da Comarca de Araguacema-TO, a ter lugar na sala de audiências do Edifício do Fórum, sendo atribuída 
prioridade aos processos de réus presos e àqueles incluídos nas metas estabelecidas pelo CNJ. 
Art. 2o - Fica desde logo designado o dia 10 de abril de 2019, às08h15min na sala de audiências do Fórum da Comarca de 

Araguacema-TO, para a realização do sorteio dos vinte e cinco (25) jurados e dos cinco (05) suplentes que prestarão serviço na 
referida temporada. Após o sorteio, deverá ser expedido o edital previsto no art. 435 do CPP, bem como ser realizada a 
notificação pessoal dos jurados. 
Art. 3o - Incumbe à serventia adotar, de imediato, todas as providências necessárias à realização das sessões, inclusive a 

intimação do Ministério Público, dos acusados, dos seus defensores e das testemunhas, especialmente nos casos em que as 
comunicações se realizarão por carta Precatória. 
PUBLIQUE-SE, afixando-se uma cópia no placar do fórum, até o final da temporada, bem como envie para o Diário da Justiça. 
JUNTE-SE cópia nos processos a serem incluídos na temporada. 

Araguacema-TO, 28 de março de 2019. 
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 
Juiz de Direito 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Autos n. 0005145-16.2018.827.2706 
Classe Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
Autor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Requerido MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA - REVEL 
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Julgamento - Com Resolução do Mérito - Procedência - evento 72: "...Isso posto, julgo procedente o pedido de busca e 
apreensão em alienação fiduciária em garantia, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva nas mãos de 
BRADESCO FINANCIAMENTOS de um veículo MARCA CHEVROLET, MODELO CHASSIC SEDAN SPIRIT 1.0 VHCE, 
ÁLCOOL/GASOLINA, COR PRETA, ANO2009/2010, PLACA MXC-5478, CHASSI 9BGSA1910AB204253, o que faço amparada 

no Decreto-lei 911/69 com suas modificações posteriores e, em consequência, EXTINGO O PROCEDIMENTO COM 
RESOLUÇÃO DOMÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Poderá a parte autora vender a 
terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da 

garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada e, por disposição 
legal, não poderá ficar com o bem como forma de pagamento. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais, taxa 
judiciária, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
causa, nos termos do art. 85, §2º,do Código de Processo Civil..." INTIMAÇÃO AO REVEL. 

 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Drª RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem o presente Edital de Publicação de sentença virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Família e Sucessões processam a ação de 

SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR, processo nº.  0012062-51.2018.827.2706, ajuizada por ALZIRENE ALVES FERREIRA em face 
de DARCIRAN FERREIRA DE ALMEIDA, onde foi determinada por sentença  a interdição de DARCIRAN FERREIRA DE 
ALMEIDA, brasileiro, solteiro, beneficiário do INSS, inscrito no RG nº. 935.773, SSP/TO e no CPF/MF nº. 740.795.571-91, 
nascido em 28 de junho de 1985, natural de Araguaina-TO, filho de Juarez Ferreira de Almeida e Maria das Dores de Almeida, 

cujo assento de nascimento foi lavrado junto ao Cartório de Registro Civil de Araguaína - TO, matrícula nº. 126995 01 55 1985 1 
00035 102 0036671 45, residente na Rua das Palmeiras, nº 689, Quadra F8, Lote 41, Setor Araguaína Sul, Araguaína/TO, 
incapacitado para os atos da vida civil em razão de ser portador de doença mental moderada de caráter permanente e congênito, 
tendo sido nomeado curadora ao interditado acima indicado a Sra. ALZIRENE ALVES FERREIRA, brasileira, solteira, do lar, 

inscrita no RG nº. 1036956, SSP/TO e no CPF nº 031.902.991-37, residente na Rua das Palmeiras, nº 689, Quadra F8, Lote 41, 
Setor Araguaína Sul, Araguaína/TO. Tudo em conformidade com a r. sentença encartada no evento 29 dos autos acima indicado, 
cuja parte dispositiva segue transcrita: “ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e nomeio ALZIRENE ALVES FERREIRA, como curadora de seu irmão Darciran Ferreira de 

Almeida, em substituição ao anteriormente nomeado. A curadora nomeada deverá ser intimada para prestar compromisso legal, 
entrando no exercício imediato do encargo. Fica a curadora dispensada de especialização de hipoteca, porém deverá prestar 
contas da administração do encargo e disposição de bens deverá pleitear judicialmente. Expeça-se mandado para inscrição no 
Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento da interditada (art. 755, §3º, CPC/15). Advirto a 

Curadora de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem 
autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. 
Lavre-se o respectivo termo. Defiro a gratuidade judiciária a ambas as partes. Sem custas. Declaro extinto o feito com resolução 
de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. Cumpra-se. Araguaína/TO, 23 de novembro de 2018. (Ass.) RENATA TERESA DA SILVA MACOR, 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 aos 26 de fevereiro de 2019. Eu, Márcia Sousa Almeida, 
técnica judiciária, digitei e subscrevi. 

 

3ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este  
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0013623-13.2018.827.2706, proposta 

por ELIZANDRO CARVALHO DA SILVA, JOANA MORENO DE CARVALHO, FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO em desfavor 
de ENILIA PEREIRA DE MELO SA, JOSIEL PEREIRA DE SA, sendo o presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS 
INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde os requerentes requer que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo 
denominado "IMOVEL: Lote nº 20, da Quadra nº 05, situado à Rua 09, integrante do loteamento "Vila Aliança", nesta cidade, com 

área de 200,00m²", para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no 
prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho 
do evento 19 a seguir transcrito:"Defiro a gratuidade da justiça. Citem-se os requeridos via carta precatória , os confinantes por 
mandado, e os terceiros eventuais interessados, por meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, 

oferecerem contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações formuladas pelo autor 
(artigo 344 do NCPC). Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou Carta precatória 
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devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC). Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, para caso queiram 
manifestar-se sobre interesse na causa. Após respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo nos termos do art. 
178 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA. " Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. 

DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01/03/2019. Eu KAREN BATISTA SOUSA, 
que digitei e subscrevi. Alvaro Nascimento Cunha Juiz de Direito 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
A Doutora Lilian Bessa Olinto, Juíza de Direito em substituição automática na 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc..FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Cumprimento de sentença, Nº0016410-49.2017.827.2706, proposta 

por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA em desfavor de JOSE CAETANO DE MATOS e MARIAJOSEANE CORDEIRO DA 
SILVA, sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s) JOSE CAETANO DE MATOS, brasileiro, empresário, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob onº450.154.574-72 e MARIA JOSEANE CORDEIRO DA SILVA, brasileira, empresária, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 037.731.444-74, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento 

voluntário do débito no valor de R$2.030,59 (Dois mil e trinta reais e cinquenta e nove centavos),acrescidos das cominações 
legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação será crescido de multa no percentual de 10% (dez 
por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação(artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) 
executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a 

seguir transcrito:"INTIME-SE o requerido para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobpena 
de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523, parágrafos 1º a 3º e artigo 525, ambos do NCPC. Deverá o executado ater-se sobre o prazo 
estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 

edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 11 de dezembro de2018. Eu DARCINÉA PEREIRA RIBAS SCALON,Servidor(a) do Judiciário, que digitei e subscrevi. LILIAN 
BESSA OLINTO Juíza de Direito 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação Cumprimento de sentença , Nº0007456-14.2017.827.2706 , proposta por PAULO ALEXANDRE 

GONÇALVES CAVALCANTE em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A , sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) 
executado(s) PAULO ALEXANDRE GONÇALVES CAVALCANTE , atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 
pagamento voluntário do débito no valor de R$ 21.840,23, acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de 

penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre o prazo 
estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "INTIME-SE o 
requerido (autor), via edital, para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 
montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e 

avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Deverá o executado ater-se sobre o prazo estabelecido nos 
termos do artigo 525 do NCPC." ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 de fevereiro de 2019. Eu KAREN BATISTA SOUSA,Servidor(a) do Judiciário, que digitei 

e subscrevi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA Juiz de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Senhora LILIAN BESSA OLINTO , MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível em substituição automática à 3º Vara Cível desta 

Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 
5010605-06.2012.827.2706, proposta por DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇOS B. & R. LTDA., em desfavor de M. Q. DOS S. 
COSTA, sendo o presente Edital, com prazo de 30 dias, para CITAR a requerida sendo: M. Q. DOS S. COSTA - CNPJ: 

11.489.889/0001-39, por todos os termos da inicial, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias; PAGAR a dívida, no valor de 
R$ 2.396,06 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais), corrigidos e atualizados, e caso cumpra, ficará isento de custas e dos 
honorários advocatícios fixados, entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, no importe de 5% (cinco por cento) do valor 
da causa; ou OFERECER EMBARGOS MONITÓRIOS, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (artigos 701, § 1º, 702, § 8º, todos do NCPC). Tudo de 
conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Defiro o requerido no evento 67, cite-se por edital. Prazo 30 dias." 
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ALVARO NASCIMENTO CUNHA. Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 
257,inc. IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na 
forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 19 de março de 2019. Eu, 
KAREN BATISTA SOUSA, que digitei e subscrevi. Lilian Bessa Olinto Juíza de Direito em substituição automática 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína/TO, na forma da lei, 
etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª 

Vara Cível, se processa a AÇÃO EXECUÇÃO sob número 0019364-05.2016.827.2706, que BANCO DO BRASIL S/A move em 
desfavor de FABIO DE ANDRADE PASSOS e ESTRELA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE JÓIAS LTDA (OUSADIA 
ACESSÓRIOS), sendo o presente para citar os requeridos FABIO DE ANDRADE PASSOS - CPF: 30272793191 e ESTRELA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE JÓIAS LTDA (OUSADIA ACESSÓRIOS) - CNPJ: 04433122000122, atualmente em lugar 

incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor de 132900.80, acrescido de juros, 
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida 
pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, 
querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um 
por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais 
custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente 

levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta 
hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e 
prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre 
o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os 

atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Defiro o requerido 
no evento 86. Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar 
defesa no prazo de 15 dias. Prazo de publicação 30 dias. Caso não atenda o chamado editalício, nomeio curador especial, no 
caso, Defensoria Pública, no qual tomará ciência do presente feito e apresentará defesa no prazo de 30 dias. Intimem-se e 

cumpra-se." ALVARO NASCIMENTO CUNHA. Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador 
especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, em 16 de janeiro de 
2019. Eu KAREN BATISTA SOUSA, que digitei e subscrevi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA JUIZ DE DIREITO 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína/TO, na forma da lei, 
etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª 

Vara Cível, se processa a AÇÃO EXECUÇÃO sob número 0017447-19.2014.827.2706, que COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA), move em desfavor de PAULO SÉRGIO 
PEREIRA CARDOSOGLOBAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP, sendo o presente para citar os requeridos PAULO SÉRGIO 
PEREIRA CARDOSO - CPF: 36470821200, GLOBAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP - CNPJ: 04343247000161, atualmente 

em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor de 88961.37, acrescido de 
juros, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será 
reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma 
para, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um 
por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais 
custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente 

levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta 
hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e 
prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre 
o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os 

atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: " Defiro o requerido 
no evento 137. Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar  
defesa no prazo de 15 dias. Prazo de publicação 30 dias. Caso não atenda o chamado editalício, nomeio curador especial, no 
caso, Defensoria Pública, no qual tomará ciência do presente feito e apresentará defesa no prazo de 30 dias. Intimem-se e 

cumpra-se" ALVARO NASCIMENTO CUNHA. Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador 
especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, em 20 de fevereiro 
de 2019. Eu, KAREN BATISTA SOUSA, que digitei e subscrevi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA Juiz de Direito 
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Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 

A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): SANTIAGO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ n° 
17.566.311/0001-15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000733-08.2019.827.2706, que lhe move a ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 34.020,60 (trinta e quatro mil, vinte reais e sessenta centavos), representada 
pela CDA n° J-5269/2018, datada de 30/08/2018, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 

penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado 
endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, 

a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais. Cumpra-se. Araguaína, 28 de janeiro de 2019. (Ass. Juiz SÉRGIO APARECIDO PAIO)." 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 02 de abril de 2019 

(02/04/2019). Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 

Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº5003536-
83.2013.827.2706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CHARLIVAN DIAS DA SILVA E OUTROS, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas EDÍLIO RODRIGUES DA SILVA, pessoa física, inscrito no CPF sob o nº 
056.976.111-53 e SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, pessoa física, inscrito no CPF sob o nº889.342.921-72, que 

atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para tomarem ciência do inteiro teor da r.SENTENÇA proferida no 
evento n.º 92 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrita: "Ante o exposto, com base no art.924, inciso II, do NCPC, julgo 
EXTINTO o feito, com resolução de mérito,em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista 
a transferência realizada e informada no evento 83. CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 

haja.Homologo a renúncia ao prazo recursal (evento 77). Providências do cartório: a. Havendo constrição de bens moveis do 
devedor, providenciem a imediata liberação quando a constrição tiver sido realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se ofício 
ao órgão competente para que proceda à liberação respectiva; b.Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, determino a 
expedição de ofício ao CRI determinando seu cancelamento,contudo, ficando sua expedição condicionada ao prévio 

recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; c.Cientifique-se à exequente da presente, ante a renúncia ao 
prazo recursal; d. Intime-se o executado da presente sentença,com prazo de 15 (quinze) dias, via sistema eletrônico,caso tenha 
advogado constituído ou, pessoalmente caso tenha sido citado dessa forma, ou por edital nas demais hipóteses. Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei;II) apresentado recurso 

adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III)após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade(CPC, art. 1.010, § 3º),a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, 
III).Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 

correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais,seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da  causa. Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE abaixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN - Contadoria Judicial Unificada para 
a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína, 12 de 

março de 2019. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito...". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. 
DADO EPASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 de abril de 2019 (01/04/2019). 
Eu,FRANCISCO ALBERY F. BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei.Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito. 

 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0002729-72.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 

Requerente: MARIA DEUZA RODRIGUES SILVA 
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Interditada: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta,  JULGO PROCEDENTE  o pedido para declarar a requerida 
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1.767, I, do Código 
Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do curatelado, previstos 

no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio a requerente MARIA DEUZA RODRIGUES SILVA como curadora da interditada 
para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art. 755, I, do Código 
de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Dispenso o (a) curador (a) 

ora nomeado (a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do (a) interditado 
(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou 
direitos do (a) curatelado (a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser destituído (a) e responder pela desídia, na 
forma dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil.  Anoto que a alienação de quaisquer bens 

pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro 
de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do 
Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as 
partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição. Araguatins/TO, data e hora no evento do sistema e-Proc. Dr. José 
Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 

Autos nº 0001770-04.2018.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: VALMIR VIEIRA DA SILVA 
Interditado: ISMAEL ROCHA DA SILVA 

Sentença: (...) Ante o exposto,  JULGO PROCEDENTE  o pedido para submeter o requerido ISMAEL ROCHA DA SILVA à 
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio o autor, VALMIR VIEIRA DA SILVA, curador definitivo do requerido, a quem competirá a 

administração dos negócios e bens do requerido, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo social e 
movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, renovação de 
senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear tratamento médico 
ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol do 

interditando. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso o curador ora nomeado de prestar caução ou especialização em 
hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditando, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. 
Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações judiciais, 
sob risco de ser destituído e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo 

civil.  Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a 
presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos 
termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do 
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por serem as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada 

eletronicamente nesta data. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição. 
Araguatins/TO, 18 de Outubro de 2018. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca 
de Araguatins – TO. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: Usucapião 
PROCESSO N. 5000821-18.2011.827.2713 

REQUERENTE: MARIA CICERA ALVES DOS SANTOS E GEOVÁ ALVES SODRÉ 
REQUERIDO: WELDER MAIONE DE OLIVEIRA 
Através deste edital realiza a CITAÇÃO dos confrontantes do imóvel urbano Lote n. 10, Quadra 163, situado na Rua da 
Liberdade, Setor Rodoviário em Colinas do Tocantins-TO M. 3279, para, caso queiram, CONTESTAREM o pedido no prazo de 

15 dias (art. 335, CPC/2015). No mesmo ato, ADVIRTAM-NOS de que a ausência da contestação importará em revelia e 
confissão, acarretando a presunção de verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC/2015). Prazo do edital 20 
dias para que, querendo, manifestem interesse na causa (artigos 257, incisos II e III, c/c 259, inciso III, todos do Código de 
Processo Civil). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, aos 02 de abril do ano de 2019. Eu, 

Geneci Sousa Bispo, Escrivã Interina da 1ª vara cível o digitei e o subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO 
Juiz Substituto, Respondendo - Port. 2137/2018 - GAPRE/TJTO 
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1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 

5000071-50.2010.827.2713 – AÇÃO PENAL 
O DOUTOR CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MERITÍSSIMO JUIZ SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER 
a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de intimação fica o denunciado: 

CLAUDIANO GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 07/10/1985, natural de Itaporã/TO, filho de 
Lídio Pereira da Silva e Maria José Gomes da Silva, nos autos de ação penal nº 5000071-50.2010.827.2713, o qual se 
encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado da sentença a seguir transcrita: “Por fim, observo que o 
sentenciado praticou o crime previsto no art. 157, I e II em concurso formal, conforme alhures dissertado, e por tratar de penas 

iguais, aumento uma delas em 1/6 (um sexto), considerando o número de crimes (dois crimes de roubo). Assim, fixo a pena 
DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E A PENA DE MULTA EM 16 
(DEZESSEIS) DIAS MULTA, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época da data dos fatos. 
Determino como regime de cumprimento de pena o inicialmente semiaberto, em razão da pena e das circunstâncias judiciais (art. 

59, III, c/c o art. 33, § 2º, alínea b, ambos do Código Penal). Considerando ainda que o réu permaneceu solto durante toda a 
instrução criminal do presente processo, concedo o direito de apelar em liberdade. Inviável a substituição da pena nos termos do 
art. 44, I do CP, visto que o crime foi cometido com violência e grave ameaça. Inviável a suspensão condicional da pena nos 
termos do art. 77, caput, do CP. Condeno ainda o acusado ao pagamento das custas processuais, salvo se beneficiário da 

justiça gratuita [...] .Colinas do Tocantins/To, 27 de março de 2019. Carlos Roberto de Sousa Dutra. Juiz Substituto.” Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do 
Tocantins, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de março 2019. Eu, ____ (Dalvirene Siqueira de Souza), servidora da Vara 

Criminal, lavrei e subscrevi.CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz Substituto respondendo pela Vara Criminal. 
 

COLMEIA 
Diretoria do foro 

Portarias 
 PORTARIA Nº 001/2019  

Dispõe sobre o planejamento estratégico adotado na Comarca de Colméia. O Diretor do Foro da Comarca de Colmeia, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no Art. 42, da Lei Complementar Estadual 10/1996: 
CONSIDERANDO os objetivos da República Federativa do Brasil (Art. 3º CF); 
CONSIDERANDO os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da segurança coletiva, da administração 

pública, e da razoável duração do processo; 
CONSIDERANDO a necessidade de se publicar e manter consolidado o sistema de gestão adotado na Comarca de Colméia 
desde o ano de 2014, destinado à busca da excelência nos serviços prestados, norteado pelos direcionamentos estratégicos 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 198/2014) e pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (Resolução 

25/2014); 
RESOLVE: 
TORNAR PÚBLICO a filosofia gerencial adotada na Comarca para os cidadãos, usuários ou não do serviço, autoridades, 
agentes públicos, operadores do direito e demais, constituída pela missão, visão de futuro e valores: 

MISSÃO: “Prestar serviços jurisdicionais eficazes, garantindo direitos e o bem comum”; 
VISÃO DO FUTURO: “Ser reconhecida como uma Comarca que presta serviços de Justiça com segurança e celeridade, 
colaborando para que a região seja próspera economicamente e em paz social”; e 
VALORES: “1) Compromisso para com a Lei; 2) Satisfação dos usuários do serviço; 3) Valorização das pessoas; 4) Ética 

profissional plena; 5) Honestidade; 6) Transparência; 7) Celeridade; 8) Inovação constante”. 
ENFATIZAR a adoção de vários procedimentos, métodos e instrumentos de gestão, a fim de que a filosofia e os objetivos 
superiores adotados sejam cumpridos: gestão por objetivos, foco no cidadão e nos objetos da República (Art. 3º CF), 
planejamento estratégico, filosofia gerencial, planos de ação (5W2H), indicadores objetivos, metas, parâmetros científicos, 

PDCA, ambiente para inovação, SWOT, benchmarking. 
TORNAR PÚBLICO os parâmetros adotados para o fim de concretizar os princípios da eficiência e da razoável duração do 
processo, nos seguintes termos, conforme a espécie de rito: sentenciar os processos cíveis do rito ordinário e especial em geral 
(1ª fase de Página 2 de 2 conhecimento), de execução e cumprimento de sentença (2ª fase de execução), no prazo padrão de 

até 1 ano; sentenciar os processos cíveis do rito sumaríssimo (Juizado Especial Cível), família, mandado de segurança, infância 
e juventude, cautelares e demais incidentes (conhecimento), no prazo padrão de até 06 meses; sentenciar os processos 
criminais do rito ordinário, sumário, e da 1ª fase do Tribunal do Júri (conhecimento), com o prazo padrão de até 08 meses; 
sentenciar os processos criminais do rito da 2ª fase do Tribunal do Júri (conhecimento), com o prazo padrão de até 06 meses; 

sentenciar os processos criminais do rito sumaríssimo (conhecimento), com o prazo padrão de até 06 meses; proferir decisões 
terminativas nos termos circunstanciados de ocorrência (TCO), com o prazo padrão de até 03 meses. 
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TORNAR PÚBLICO que os procedimentos/processos nas escrivanias e no gabinete (conclusos) sejam cumpridos no tempo 
razoável e não extrapolem o prazo máximo de 30 dias corridos, ressalvados hipóteses de suspensão. 
Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. Encaminhe-se cópia 
da presente Portaria à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e à Corregedoria Geral.  

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Colméia, Estado do Tocantins, ao 
trigésimo dia 29 do mês de março do ano de 2019. RICARDO GAGLIARDI Diretor de Foro Juiz de Direito Titular 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 DIAS  
A DOUTORA KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta Comarca de Figueirópolis/TO, na forma 
da lei... Autos: 5000031-56.2010.827.2717 Classe: Execução Fiscal Exequente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL Executado: W S 
MILHOMENS - ME WESLEY DE SOUSA MILHOMENS FAZSABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou dele 

conhecimento tiverem que, por este Juízo, tem curso uma Ação de Execução Fiscal, acima identificada, sendo o objetivo deste 
INTIMAR o executado W S MILHOMENS - ME - CNPJ: 04982192000130 e WESLEY DE SOUSA MILHOMENS, CPF 
791.516.981-53, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar acerca do edital de 
Leilão do evento 70 nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis-TO, aos 02 de abril de 2019 

(25/06/2015). Eu, (SILMAR DE PAULA), Escrivão de 1ª Instância, digitei. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA Juiz de Direito 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Edital de Intimação com prazo de 15 dias. 

Ação Penal nº. 5000141-44.2013.827.2719, Autor: O Ministério Público Estadual, Acusado: João Luis da Costa, brasileiro, 
solteiro, empresário, titular do RG. Nº 746-582-SSP-GO e CPF.nº 191.078.111-47, residente e domiciliado na ACNE II, conj. 04, 
Lote 35, centro,Palmas-TO, e Elizabeth das Chagas Tavares, brasileira, casada, comerciante, titular do RG. Nº 135.365-SSP-TO, 
residente na ACNE II, conj. 04, Lote 35, centro, Palmas-TO, ambos atualmente com endereço incerto e não sabido. O Doutor 

Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, a Ação Penal, que a Justiça Pública move em desfavor dos acusados acima qualificados, para no prazo de 
15 ( quinze) dias, constituírem novo defensor. Decorrido o prazo e não havendo manisfestação, nomeio o Dr. Douglas Vieira 

Souza Silva, OAB-TO 7527, para patrocinar a defesa dos réus. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Formoso do 
Araguaia,TO, aos 22/10/2018. Luciano Rostirola, Juiz de Direito. Eu, Edimê Rosal Campelo Martins. Técnica Judiciária,digitei o 
presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Autos n º0000898-50.2018.827.2719 

Ação Penal 
Réu: José Carlos da Silva 
O Doutor Luciano Rostirolla, Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ Saber a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e Serventia 

correspondente aos autos em epígrafe, ficando por este meio devidamente INTIMADO o acusado:, JOSÉ CARLOS DA SILVA, 
brasileiro,casado,nascido aos 16/03/1975,  natural de Goiânia-GO, filho de Jesuino José da Silva e Valdete Maria da da Silva, do 
inteiro teor da denúncia, bem como Intimá-lo, para no  PRAZO DE DEZ (10) DIAS, responder á acusação, objeto da denúncia, 
por escrito e através de defensor ou constituído, onde poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interessa á sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas 
intimações quando necessário. Não apresentada, conforme á resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir 
defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal, conforme preceitua o artigo 
396-A, § 2º do CPP, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da Ação Penal em epígrafe, que contra 

si move a Justiça Pública, por incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal., 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 Formoso 
do Araguaia,TO, aos 17/12/2018. Luciano Rostirola, Juiz de Direito.  Eu, Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária,digitei 

o presente. 
 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
Ação Penal nº 0001557-93.2017.827.2719,Réu: Dory Júnior dos Santos Potêncio. O Doutor Luciano Rostirolla, Meritíssimo 

Juiz deDireito da Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ Saber a todos quanto o 
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presente Edital,virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e Serventia correspondente aos autos em 
epígrafe, ficando por estemeio devidamente CITADO o acusado, Dory Júnior dos Santos Potêncio, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/05/1989, natural deFormoso do Aratguaia-TO, filho de Doric Luis Potêncio e Doralice dos Santos Potêncio, portador do 
RG. Nº 737.406-SSP-TO e CPF.Nº 034.101.551-20, com endereço incerto e não sabido do inteiro teor da denúncia, bem como 

Intimá-lo, para no PRAZO DE DEZ (10)DIAS, responder á acusação, objeto da denúncia, por escrito e através de defensor ou 
constituído, onde poderá argüir preliminares ealegar tudo o que interessa á sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolartestemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações quando necessário. Não 
apresentada, conforme á resposta no prazo legal,ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazolegal, conforme preceitua o artigo 396-A, § 2º do CPP, a fim de ser 
qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da AçãoPenal em epígrafe, que contra si move a Justiça Pública, por 
incurso nas sanções do artigo descrito artigo121, § 2º, incisos I (motivotorpe) eII (motivo fútil), c/c artigos 14, inciso II , por duas 
vezes, na forma do artigo 71, parágrafo primeiro, todos do Código Penal,com as implicações da Lei nº 8.072/90; e artigo 147, 

caput, c/c artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69,caput, do Código Penal, 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 eComarca de Formoso do 
Araguaia,TO, aos 28/03/2019. Luciano Rostirola, Juiz de Direito. Eu, Edimê Rosal Campelo Martins, TécnicaJudiciária, digitei o 

presente. 
 
Edital de citação com prazo de 15 dias 
Ação Penal nº 0000541-70.2018.827.2719, Réu: Marcelo Marcos Leite Cabral. 

O Doutor Luciano Rostirolla, Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ Saber a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e Serventia 
correspondente aos autos em epígrafe, ficando por este meio devidamente CITADO o acusado, Marcelo Marcos Leite Cabral, 
brasileiro, natural de Formoso do Araguaia-TO, filha de Miguel Cabral Pessoa,com endereço incerto e não sabido do inteiro teor 

da denúncia, bem como Intimá-lo, para no PRAZO DE DEZ (10) DIAS, responder á acusação, objeto da denúncia, por escrito e 
através de defensor ou constituído, onde poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interessa á sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas 
intimações quando necessário. Não apresentada, conforme á resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir 

defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal, conforme preceitua o artigo 
396-A, § 2º do CPP, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da Ação Penal em epígrafe, que contra 
si move a Justiça Pública, por incurso nas sanções do artigo descrito no Artigo 129, §9°,do Código Penal, observados os rigores 
da Lei 11.340/200, 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 Formoso do Araguaia,TO, aos 28/03/2019. Luciano Rostirola, Juiz de Direito. Eu, Edimê Rosal Campelo 
Martins, Técnica Judiciária, digitei o presente. 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
CARTA PRECATÓRIA: 0000789-90.2019.827.2722 
Ação: PENAL 
Comarca de Origem: MINEIROS - GO 

Vara de Origem: ESCRIVANIA DO CRIME 
Processo de Origem: 85035-58.2012.8.09.0105 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Acusada: WANDECLEIA DA SILVA FERREIRA 

Advogada: MARCELLA MARQUES ABREU – OAB/GO nº 41035 
Finalidade: Inquirição de vítima 
CERTIDÃO (Evento 27): “CERTIFICO que, por motivo de saúde, o magistrado desta escrivania determinou a redesignação da 
audiência para o dia 8 de maio de 2019, às 08h40min. Fica a vítima Noemi Aparecida Martins [...] devidamente intimada. O 

REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Gurupi – TO, 27 de março de 2019. Igor Rodrigues da Costa – Técnico Judiciário” 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 729/2019 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 02 de abril de 2019 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, MM. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 

CONSIDERANDO que o PROGRAMA DE RESIDÊNCIA COM ACESSO À PÓS-GRADUAÇÃO EM PRÁTICA JUDICIÁRIA 
(PRJud) – Turma II, promovido pela Escola da Magistratura do Tocantins - ESMAT, iniciou suas atividades junto a esta Comarca 
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em cumprimento a Resolução nº 318/2018, de 18 de dezembro de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4412, bem como 
processo SEI nº 18.0.000011576-9; 
CONSIDERANDO que os residentes foram recepcionados nesta Comarca de Gurupi, na data de 1º de abril de 2019, após terem 
realizado apresentação na ESMAT em 25 e 26 de março de 2019, tendo sido apresentado aos mesmos as atividades inerentes a 

cada serventia judicial, bem como as instalações deste Fórum “Juiz Hamilton José de Almeida”, Gurupi - TO; 
CONSIDERANDO que o critério de escolha da serventia judicial a qual o residente irá laborar é conforme ordem classificatória, 
sendo, portanto, encaminhado cada residente jurídico à Vara conforme sua escolha. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Lotar o residente YURI SANTANA OKAMOTO, aprovado no Programa de Residência com acesso à Pós-Graduação em 
Prática Judiciária - Turma II, para, com enfoque na Resolução nº 318/2018, de 18 de dezembro de 2018, desempenhar suas 
atividades junto ao Gabinete da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, conforme orientação do respectivo magistrado. 
Art. 2º - Lotar a residente WELLEN CHRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO, aprovada no Programa de Residência com acesso à 

Pós-Graduação em Prática Judiciária - Turma II, para, com enfoque na Resolução nº 318/2018, de 18 de dezembro de 2018, 
desempenhar suas atividades junto ao Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, conforme orientação do respectivo 
magistrado. 
Art. 3º - Lotar a residente GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS, aprovada no Programa de Residência com acesso à Pós-

Graduação em Prática Judiciária - Turma II, para, com enfoque na Resolução nº 318/2018, de 18 de dezembro de 2018, 
desempenhar suas atividades junto ao Gabinete da Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher da Comarca de Gurupi, conforme orientação do respectivo magistrado. 
Art. 4º - Lotar a residente YOLANDA BARROS DA SILVA, aprovada no Programa de Residência com acesso à Pós-Graduação 

em Prática Judiciária -Turma II, para, com enfoque na Resolução nº 318/2018, de 18 de dezembro de 2018, desempenhar suas 
atividades junto ao Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, conforme orientação do respectivo magistrado. 
Art. 5º - Lotar a residente INGRID SOARES PEREIRA, aprovada no Programa de Residência com acesso à Pós-Graduação em 
Prática Judiciária - Turma II, para, com enfoque na Resolução nº 318/2018, de 18 de dezembro de 2018, desempenhar suas 

atividades junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, conforme orientação do respectivo magistrado. 
Art. 6º - Lotar a residente DENISE CERQUEIRA FERREIRA PIMENTEL, aprovada no Programa de Residência com acesso à 
Pós-Graduação em Prática Judiciária - Turma II, para, com enfoque na Resolução nº 318/2018, de 18 de dezembro de 2018, 
desempenhar suas atividades junto ao Gabinete da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi, conforme orientação 

do respectivo magistrado. 
Art. 7º - Lotar a residente ADRIANA DA COSTA SANTOS, aprovada no Programa de Residência com acesso à Pós-Graduação 
em Prática Judiciária, turma II, para, com enfoque na Resolução nº 318/2018, de 18 de dezembro de 2018, desempenhar suas 
atividades junto ao Gabinete da Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Gurupi, conforme orientação 

do respectivo magistrado. 
Art. 8º - Referidas lotações tiveram início em 1º de abril de 2019, portanto, os efeitos desta, se iniciam na referida data, para fins 
de registro de ponto eletrônico pelos residentes. 
Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº5000031-03.2008.827.2725, Ação de Execução Fiscal, onde figura como 

exequente a Fazenda Nacional e executado POSTO DE COMBUSTÍVEL BELA VISTA LTDA-CNPJ: 00.073.529/0001-35 e 
MARIAGORETE DIAS SERRA-CPF: 788.450.761-72, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica devidamente 
CITADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL BELA VISTA LTDA-CNPJ: 00.073.529/0001-35 e MARIA GORETE DIAS SERRA-CPF: 
788.450.761-72 dos termos da ação acima especificada, bem como para pagar o débito no prazo de 05 (cinco) dias ou garantir a 

execução. Despacho: "(...) Apresentado o resultado da referida pesquisa e se apresentar endereços diferentes dos já intentados 
para citação, proceda-se nova tentativa. Se constar os mesmos endereços, proceda-se a citação via edital. Cumpra-se. Intime-
se. Miracema do Tocantins/TO, em data e hora gerada automaticamente pelo Sistema Eproc/TJTO. Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto-Juiz de Direito". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma 

da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do 
Tocantins, 01/04/2019. Eu, MARINALVA TAVARES CAMPOS DOS SANTOS, Servidora Judicial, o digitei. 



ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4472 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2019 12 

 

 

 

PALMAS 
2ª vara da família e sucessões 

Intimações aos advogados 
 
Autos: 0026131-87.2016.827.2729 
Ação: Cumprimento de Sentença 

Requerente: A. P. F. 
Requerido: J. A. P. F. 
Advogados: DR. DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA – OAB/PA 14.228-B, DRA. HADLA PEREIRA DA SILVA  – OAB/PA 
15.719 

DESPACHO: “Associem-se os advogados constituídos pelo executado nos autos (Evento 41). Em seguida, intime-se o devedor 
para esclarecer a data na qual ocorreu a citação da alimentada, ora exequente, na ação de exoneração de alimentos, devendo 
fazer prova desta alegação nos autos. Desde já, caso os patronos do executado não possuam cadastro no sistema e-Proc, 
deverá a intimação do executado ser realizada via Diário da Justiça. Ressalto que tal informação se mostra imprescindível para 

fins de verificar eventual interesse da exequente na cobrança dos alimentos ora vindicado, haja vista a Súmula 621 do STJ: "Os 
efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a 
compensação e a repetibilidade". Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 29 de março de 2019. NELSON COELHO FILHO Juiz de 
Direito.” 

 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. Edimar de Paula, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei. Faz Saber a todos quantos o presente Edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento que fica 

a parte requerida ALFREDO TAVARES BASTOS, CPF n.º 558.427.553-00, estando em lugar incerto e não sabido,  citado para 
os termos da presente ação e caso queira apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena dos efeitos processuais 
pertinentes, tudo de acordo com o despacho proferido nos autos. Ficando ciente que a resposta deverá ser feita diretamente no 
sistema eletrônico de processos, no site: www.tjto.jus.br – sistema do E-proc, conforme autos n.º  0023722-41.2016.827.2729, 

onde poderão ser consultados os autos na íntegra. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Palmas/TO, 22 de março de 2019. Roniclay Alves de 
Morais. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara da Fazenda. 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 
Autos nº 0033252-35.2017.827.2729- Execução penal 

Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas       
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Reeducando: FRANCINALDO DA SILVA SANTOS 
Site para acesso ao processo: www.tjto.jus.br 

FINALIDADE: O Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Palmas Estado do Tocantins, Dr. Luiz 
Zilmar dos Santos Pires, faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital INTIMA o reeducando, Sr. FRANCINALDO DA SILVA SANTOS, filho de MARIA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA e de 
LUIZ HONORATO DA SILVA SANTOS, nascido aos 07/07/1995, atualmente em lugar não sabido, para que compareça ao Juízo 

da 4ª Vara Criminal e Execuções Penais, localizado na Avenida Teotônio Segurado, Fórum Marquês de São João da Palmas, 
Paço Municipal, telefone  63 3218-4545, 1º andar, no dia 22/05/2019, às 15 horas e 30 minutos, a fim de participar de audiência 
admonitória para dar início ao cumprimento da pena nos autos da Execução Penal n. 0033252-35.2017.827.2729, originária da 
Ação Penal nº  0006644-97.2017.827.2729, condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, 

regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme despacho judicial proferido, no 
evento 57, a seguir transcrito:“ Em análise aos autos verifica-se que o reeducando FRANCINALDO DA SILVA SANTOS não 
compareceu em juízo para audiência admonitória, bem como não foi encontrado nos endereços indicados nos autos. Consta 
parecer ministerial lançado ao evento 55 pugnando pela intimação do apenado por via editalícia. Assim, considerando as 

tentativas infrutíferas de intimação pessoal do reeducando, determino sua intimação via edital, para dar início ao cumprimento de 
pena. Designo audiência admonitória para o dia 22.05.2019 às 15h30min.”  Para o conhecimento de todos será publicado no 
Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 
Eu, Laura Timponi Medeiros, Servidora da 4ª Vara Criminal de Palmas, lavrei. 02 de abril de 2019. 
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5ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

AUTOS Nº: 5011356-21.2012.827.2729 
AÇÃO: ORDINÁRIO 
REQUERENTE: M E.J.B MONTEIRO E CIA LTDA 
ADVOGADO: MARCELO MÁRCIO DA SILVA 

REQUERIDO(S): DAYANNE GAMA MACIEL BARRETO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAR os requeridos DAYANNE GAMA MACIEL BARRETO, brasileira, casada, portadora do RG nº 750709 2ª 
via SSP/TO e inscrita no CPF sob o nº 015.255.261-89, MAX ROGÉRIO BARRETO CORDEIRO, brasileiro, casado, construtor e 

SAVANA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.100/0001-80, TODOS residentes e 
domiciliados em local incerto e não sabido, para que tome ciência de todos os termos e fatos da ação supra mencionada, bem 
como para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar CONTESTAÇÃO sob pena de serem aceitos, como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor na exordial, seguindo o feito à sua REVELIA. DECISÃO: “Diante do fato dos requeridos se 

encontrarem em lugar incerto e não sabido, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL como requerida no evento 40. (...) 
Aguarde-se a resposta e caso não haja, intime-se a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, bem como 
apresente no prazo legal. Palmas-TO, 07/07/2015. Ass) Lauro Augusto Moreira Maia - 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. Palmas, 01 de dezembro de 2015. Eu, ___ Wanessa 
Balduíno P. Rocha, Escrivã Judicial da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevo. 

  
Zacarias Leonardo 

Juiz de Direito 
Substituição 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito Auxiliar na 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, CITA a(s) pessoa(s) 
abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5002626-60.2008.827.2729 

CHAVE Nº: 738259689815 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA 
ADVOGADO(S): CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS  

EXECUTADO(S): HÉLIO ABRÃO IUNES TRAD E CPA ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados HÉLIO ABRÃO IUNES TRAD, brasileiro, casado, empresário, nascidos aos 
08/07/1956, filho de Amine Abrão Trad, portador do RG nº 512.128 2ª Via SSP/GO, inscrito no CPF nº 117.571.671-53 e CPA 

ENGENHARIA LTDA¸ pessoa jurídica de direito privado, atualmente em lugares incertos e não sabido, para os termos da ação 
supramencionada, bem como pague no prazo de 03 (três) dias, o principal no valor de R$ 297.668,88 (Duzentos e noventa e 
sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), acrescido de demais cominações legais. Não sendo 
efetuado o pagamento o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação integral da 

execução e sua avaliação. A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução 
por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 dias. 
DECISÃO: “(...). 5) Requerida citação por edital após inviabilizadas de forma clara as tentativas pessoais  realizadas conforme 
determinado acima, DEFIRO CITAÇÃO POR EDITAL. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do débito, 

no prazo de 5 dias. Na sequência proceda-se como disposto abaixo: 5.1) O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, 
será de 20 dias, ou seja, somente após este prazo é que fluirá o prazo para apresentação de embargos; 5.2) O edital deverá ser 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça, na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, se já disponível, e átrio do Fórum, devidamente certificado nos autos  (art. 257, II, do novo CPC). 5.3) 

No mandado de citação (edital) conste: 1) Que a parte executada terá o prazo de 3 dias para pagar a dívida. A parte executada, 
independente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias. (Art. 915 
do NCPC). No prazo para embargos, a parte executada, reconhecendo o crédito da parte exeqüente e comprovando o depósito 
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá requerer que seja permitido 

pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (Art . 
916 do NCPC). Fixo, desde já, nos termos do art. 827 do NCPC, honorários advocatícios em 10%, devendo ser a parte 
executada cientificada que, no caso de integral pagamento, no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela metade 
(art. 827,§ 1º do CPC), bem como majorado em até 20% se rejeitados os embargos à execução (art. 827,§ 2º do CPC); 2) Que 

após o prazo de espera (20 dias) irá se iniciar após o prazo de resposta, devendo oferecer defesa, caso queira, no prazo de 15 
(quinze) dias - art. 335 do CPC/2015. A parte requerida deverá observar as advertências dos arts. 336 e 341, incisos e parágrafo, 
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por ocasião da defesa; 3) Em caso de revelia será nomeado curador especial para apresentação de defesa, por meio da 
Defensoria Pública; 5.4) Transcorrido o prazo de defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que 
nomeie curador especial, bem como apresente defesa no prazo legal. (...). Palmas, 16 de outubro de 2018. Ass. Lauro Augusto 
Moreira Maia - Juiz de Direito". 

SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
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. Palmas, 2 de abril de 2019. Eu, 

Dinorá Nunes Oscar Ferreira, Técnica Judiciária da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
  

MARCIO SOARES DA CUNHA 
Juiz de Direito – Auxiliar 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito Auxiliar na 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, CITA a(s) pessoa(s) 

abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5028401-04.2013.827.2729 
CHAVE Nº: 440485109913 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: A. J. FERREIRA – ME 
ADVOGADO: DIOGO KARLO SOUZA PRADOS 
EXECUTADA: CONSTRUBRÁS - CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 

FINALIDADE: CITAÇÃO da executada CONSTRUBRÁS - CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA¸ pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 11.903.955/0001-75, atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação 
supramencionada, bem como pague no prazo de 03 (três) dias, o principal no valor de R$ 157.705,26 (Cento e cinquenta e 
sete mil, setecentos e cinco reais e vinte e seis centavos), acrescido de demais cominações legais. Não sendo efetuado o 

pagamento o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação integral da execução e sua 
avaliação. A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 
EMBARGOS, no prazo de 15 dias. 
DESPACHO: “(...). Realizada 3 (três) tentativas de citação pessoal, acaso solicitada citação por edital, defiro a citação por edital. 

O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, ou seja, somente após este prazo é que fluirá o prazo para 
apresentação da resposta. O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 
Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, devidamente certificado nos autos  (art. 257, II, do 
novo CPC). No mandado de citação constem demais advertências de praxe conforme o tipo de ação, em especial de que se não 

houver apresentação de defesa ou constituir advogado será nomeado curador especial para apresentar defesa, por meio da 
Defensoria Pública. Transcorrido o prazo de defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que nomeie 
curador especial, bem como apresente defesa no prazo legal. (...). Palmas, 01 de outubro de 2018. Ass. Lauro Augusto Moreira 
Maia - Juiz de Direito". 

SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
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. Palmas, 2 de abril de 2019. Eu, 

Dinorá Nunes Oscar Ferreira, Técnica Judiciária da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
  

MARCIO SOARES DA CUNHA 
Juiz de Direito – Auxiliar 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MARCIO SOARES DA CUNHA, Juiz de Direito Auxiliar na 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, CITA a(s) pessoa(s) 

abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5006383-91.2010.827.2729 
CHAVE Nº: 941442544715 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: AUTOVIA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 
ADVOGADA: PRISCILA COSTA MARTINS 
EXECUTADO(S): GLAUCO VINICIUS MENDES E  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
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FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados GLAUCO VINICIUS MENDES, brasileiro, empresário, nascido aos 28/07/1967, filho de 
Maria da Conceição Lopes Mendes, inscrito no CPF nº 002.520.956-69 e GLAUCO VINICIUS MENDES ME (MG2 
PUBLICAÇÕES), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.734.510/0001-92, atualmente em lugares incertos e 
não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como pague no prazo de 03 (três) dias, o principal no valor de R$ 

13.992,62 (Treze mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), acrescido de demais cominações 
legais. Não sendo efetuado o pagamento o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens quantos bastem à 
satisfação integral da execução e sua avaliação. A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 
opor-se à execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 dias. 

DESPACHO: “(...). Realizada 3 (três) tentativas de citação pessoal, acaso solicitada citação por edital, defiro a citação por edital. 
O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, ou seja, somente após este prazo é que fluirá o prazo para 
apresentação da resposta. O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 
Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, devidamente certificado nos autos (art. 257, II, do 

novo CPC). No mandado de citação constem demais advertências de praxe conforme o tipo de ação, em especial de que se não 
houver apresentação de defesa ou constituir advogado será nomeado curador especial para apresentar defesa, por meio da 
Defensoria Pública. Transcorrido o prazo de defesa e permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que nomeie 
curador especial, bem como apresente defesa no prazo legal. (...). Palmas, 01 de outubro de 2018. Ass. Lauro Augusto Moreira 

Maia - Juiz de Direito". 
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
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. Palmas, 2 de abril de 2019. Eu, 
Dinorá Nunes Oscar Ferreira, Técnica Judiciária da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
  

MARCIO SOARES DA CUNHA 

Juiz de Direito – Auxiliar 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADOVGADO 

Autos nº 2011.0006.6736-2 
Ação: Reintegração de Posse 
Requerente: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil 
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari- OAB-TO 6422-A 

Requerida: Shaane Bianca Andalecio Paniago 
ATO ORDINATORIO/INTIMAÇÃO: “Intimar a parte autora, através de seu advogado, de que os autos acima citado, encontra-se 
em cartório, aguardando o correspondente autorizado, para fazer carga dos autos para fins de extração de cópias,conforme 
pedido de V. Sª(fl. 144). Janete do Rocio Ferreira-Técnica Judiciaria- Palmeirópolis-To, 29 de março  de 2019. 

 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADOVGADO 
Autos nº 511/2005 
Ação: Cumprimento de sentença 
Requerente: Maria da Gloria Silva Almeida 

Advogado: Adalcindo Elias de Oliveira- OAB-TO  265-A 
Requerida: Banco Bradesco S/A 
Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior- OAB-TO 4928-A 
ATO ORDINATORIO/INTIMAÇÃO: “Intimar a parte requerida, através de seu advogado, de que os autos acima citado, encontra-

se em cartório, aguardando o correspondente autorizado, para fazer carga dos autos para fins de extração de cópias,conforme 
pedido de V. Sª(fl. 138). Janete do Rocio Ferreira-Técnica Judiciaria- Palmeirópolis-To, 29 de março  de 2019. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0003655-20.2014.827.2731 Chave n.383810953114. Denunciado: CLEIBE SILVA DE JESUS. RENATA 
DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na 
forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem 

conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado CLEIBE 


