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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 
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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 
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