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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos
APELAÇÃO Nº 0021763-06.2018.827.0000
ORIGEM: COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO
REFERENTE: AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0002763-27.2017.827.2725, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRACEMA DO
TOCANTINS-TO
APELANTE: RITA DE CÁSSIA CORONHEIRA SILVA
ADVOGADO: EDSON DIAS DE ARAÚJO – OAB/TO-6299
APELADO: MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR: Des. MARCO VILLAS BOAS
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: Juiz MÁRCIO BARCELOS
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
CUMPRIMENTO INSUFICIENTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. O cumprimento insuficiente,
por parte da autora, da determinação de comprovação do estado de miserabilidade, não autoriza ao magistrado, de plano,
cancelar a distribuição, mas sim, indeferir a justiça gratuita, com a concessão, à requerente, do prazo previsto no artigo 290, do
Código de Processo Civil, para recolhimento das custas processuais. 2. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROFESSORA. FICHA FINANCEIRA E CONTRACHEQUE PARA COMPROVAR A
NECESSIDADE DO BENEFICIO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. Sendo a autora da ação, professora pública municipal, auferindo salário liquido de R$ 2.848,12 (dois mil oitocentos e
quarenta e oito reais e doze centavos), ou seja, renda líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, faz jus à gratuidade da justiça,
prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0021763-06.2018.827.0000, em que figuram como
Apelante Rita de Cássia Coronheira Silva e Apelado Município de Miracema do Tocantins-TO. Sob a Presidência do Exmo. Sr.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 2ª Turma da 2ª Câmara Cível, deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de
votos, conheceu do presente recurso e, no mérito, deu-lhe provimento para cassar a sentença recorrida, e, por estar o feito
pronto para julgamento do pedido feito pela autora da ação, ora apelante, concedo a gratuidade da justiça, determinando, por
conseguinte, o retorno dos autos à instância singela para prosseguimento do feito, bem como deixou de fixar honorários
recursais em razão da cassação da sentença, nos termos do voto do Relator, lido na assentada de julgamento e que deste passa
a fazer parte. Votaram com o Relator os Exmos. Srs. Desembargadores ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e RONALDO
EURÍPEDES. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. Sr. OCTAHYDES BALLAN JÚNIOR. Palmas-TO, 30 de
janeiro de 2019. Juiz MÁRCIO BARCELOS Relator em substituição.
APELAÇÃO Nº 0023779-30.2018.827.0000
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000014-49.1993.827.2706, 2ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DA
COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES
APELADOS: CARLOS ALBERTO GAMA, SONIA REGINA PINOTTI GAMA E GAMA & PINOTTI LTDA
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR: Des. MARCO VILLAS BOAS
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: Juiz MÁRCIO BARCELOS
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. A prescrição
intercorrente pode ser reconhecida nas hipóteses de inércia da Fazenda Pública para satisfazer seu crédito, quando o feito
permanece paralisado por mais de cinco anos, caso dos autos, em que o magistrado determinou o arquivamento do feito pelo
prazo de cinco anos, ou seja, entre 22/2/2013 a 22/2/2018, sem que o credor impulsionasse o feito e/ou tenha adotado qualquer
medida concernente a localização de bens passíveis de penhora.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação no 0023779- 30.2018.827.0000, em que figuram como Apelante
Estado do Tocantins e Apelados Carlos Alberto Gama e Outros. Sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador JOÃO RIGO
GUIMARÃES, a 2 a Turma da 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, negou provimento à
Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, conforme
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voto prolatado pelo Relator, lido na assentada de julgamento e que deste passa a fazer parte. Votaram com o Relator os Exmos.
Srs. Desembargadores ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e RONALDO EURÍPEDES. Representou a Procuradoria Geral de
Justiça o Exmo. Sr. OCTAHYDES BALLAN JÚNIOR. Palmas-TO, 30 de janeiro de 2019. Juiz MÁRCIO BARCELOS – Relator em
substituição.
APELAÇÃO Nº 0030271-38.2018.827.0000
ORIGEM: COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO
REFERENTE: AÇÃO DE USUCAPIÃO Nº 5000003-82.2010.827.2719, 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORMOSO DO
ARAGUAIA-TO
APELANTE: RAPHAEL RODRIGUES SANTOS BASTOS
ADVOGADO: JOAO JOSE NEVES FONSECA – OAB/TO 993
APELADO: JOÃO ALBERTO RIBAS SOARES
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR: Des. MARCO VILLAS BOAS
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: Juiz MÁRCIO BARCELOS
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O
JULGAMENTO DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. A ausência de realização de vistoria na
área usucapienda, prova imprescindível para o julgamento da causa, configura cerceamento do direito de defesa e, por
conseguinte, impõe a nulidade da sentença, a fim de que, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo
5o , inciso LV, da Constituição Federal), seja efetivamente realizada a prova determinada na decisão de saneamento do
processo.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação no 0030271- 38.2018.827.0000, em que figuram
como Raphael Rodrigues Santos Bastos e Apelado João Alberto Ribas Soares. Sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador
JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 2ª Turma da 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conheceu do
presente recurso e deu-lhe provimento para cassar a sentença, a fim de que efetivamente seja realizada a vistoria na área objeto
da lide, conforme determinado na decisão que saneou o processo. Sem honorários recursais em razão da anulação da sentença,
de acordo com o voto do Relator, lido na assentada de julgamento e que desta passa a fazer parte. Votaram com o Relator os
Exmos. Srs. Desembargadores ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA. Representou a
Procuradoria Geral de Justiça o Sr. OCTAHYDES BALLAN JUNIOR. Palmas-TO, 30 de janeiro de 2019. Juiz MÁRCIO
BARCELOS – Relator em substituição.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ALMAS
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JR., MM. Juiz de Direito titular da Comarca de Almas-TO, no uso de st
atribuições e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de quinze dias virem, ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, os autos de USUCAPIÃO nº. 5000665-95.2013.827.2701 que
MARIA JOSÉ DE BRITO SANTANA E OUTRO, como Autora, move contra o Requerido ESPÓLIO DE FRANCISCO FELIX DA
COSTA, na pessoa do seu inventariante ALARICO LINO SUARTE DA COSTA NETO, brasileiro, solteiro, estudante, atualmente
em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação que lhe é proposta e, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
contestar os pedidos iniciais, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato contida na inicial, ficando ainda, o referido
requerido, citado para todos os demais termos e atos da aludida ação. Para conhecimento de todos é passado o presente edital,
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Almas, 04 de fevereiro de 2019. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico
Judiciário, digitei, conferi e subscrevi o presente. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JR. Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Almas, Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de vinte dias virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, os autos de USUCAPIÃO nº. 5000155-82.2013.827.2701 que
FILOMENA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, como Autora, move contra o Requerido VALENTIM PEREIRA DE SOUSA,
brasileiro, lavrador, portador da Cédula de Identidade-RG nº 474.153-SSP/GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para
tomar conhecimento da ação que lhe é proposta e, para, no prazo de 20 (vinte) dias, contestar os pedidos iniciais, sob pena de
revelia e confissão quanto à matéria de fato contida na inicial, ficando ainda, o referido requerido, citado para todos os demais
termos e atos da aludida ação. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de
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costume. Almas, 05 de fevereiro de 2019. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, digitei, conferi e subscrevi o
presente. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR - Juiz de Direito.

ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

Autos n. 5000796-94.2009.827.2706
Classe Execução de Título Extrajudicial
Autor AVIFRAN - AVICULTURA FRANCESA LTDA
Requerido EDILSON DE OLIVEIRA FERREIRA - REVEL
Decisão - Outras Decisões - evento 86: "Estou diante de ação de execução por quantia certa.O executado não pagou
voluntariamente o débito, de modo que foi realizada a penhora de parte do crédito(evento 82); e o executado, por outro lado,
nada manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores ou queremanescia indisponibilidade excessiva, não obstante
devidamente intimado (evento 84).Diante disso, havendo o cumprimento de todos os requisitos legais para as tomadas dos atos
deexpropriação, devem os valores penhorados serem levantados em favor do credor.Ante o exposto, com o trânsito em julgado
da sentença ou após renúncia expressa ao prazo recursal - ou -decorrido o decurso de prazo para recurso e não havendo
recurso com efeito suspensivo, determino:1 EXPEÇA-SE alvará para levantamento de valores penhorados (evento 82) em favor
de AVIFRAN-AVICULTURA FRANCESA LTDA.2 O alvará deve ser expedido dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias.3. No
ato da expedição, observe-se a escrivania as normativas estabelecidas na Portaria nº 0642/2018, doTJTO.5. Por fim, ressalto
que os valores deverão ser levantados com as devidas correções.6. Cumpridas as determinações, intime-se a parte credora,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresenteplanilha atualizada, subtraindo os valores levantados, bem como indique os
meios para a satisfação de seucrédito.7. Transcorrido o prazo retro sem manifestação, INTIMEM-SE o exequente pessoalmente,
pela via postal, bem como seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promoverem o andamento do feito, sob pena
deextinção.Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL.

1ª vara criminal
Editais de citação
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS AUTOS TERMO CIRCUNSTANCIADO N° 001676559.2017.827.2706.
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminai desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o
(s) acusado (s): MAURÍCIO VITALINO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 19/04/1991, natural
de Araguaína-TO, filho de Manoel Ribeiro da Silva e de Maria da Conceição Vitalino, portador do RG 1120053 SSP-TO, CPF:
042.535.601-99, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente defesa escrita e, querendo, rol de testemunhas, na ação em
que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado como
incurso nas sanções do artigo 29, § 1º, da Lei nº 9605/98, e como esta em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Araguaína Estado do Tocantins, 05 de fevereiro de 2019.
Eu,_____ Eliziane Paula Silveira, técnica judicial, lavrei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS AUTOS TERMO CIRCUNSTANCIADO N° 001676559.2017.827.2706.
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminai desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o
(s) acusado (s): FÁBIO DE SOUSA VITALINO, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 13/09/1997, natural de AraguaínaTO, filho de Pedro José Vitalino e Maria Trindade de Sousa, portador do RG 1030629 SSP-TO, CPF: 046.131.501-75, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresente defesa escrita e, querendo, rol de testemunhas, na ação em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado como incurso nas sanções do artigo
29, § 1º, da Lei nº 9605/98, e como esta em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça
incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para
a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para conhecimento de todos é
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª
via publicada no Diário da Justiça. Araguaína Estado do Tocantins, 05 de fevereiro de 2019. Eu,_____ Eliziane Paula Silveira,
técnica judicial, lavrei e subscrevi.
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1ª vara da família e sucessões
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS.
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucesões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc...
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE Inventário - Nº
0006781-17.2018.827.2706 - (Chave nº 297699373318) - proposta por ELISÃNGELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 806.296.60115 em desfavor de ESPÓLIO DE EDSON CARLOS ALVES DA ROCHA observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º
do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em
Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no
placar do fórum local. Eu, CELINA MARTINS DE ALMEIDA/Técnica Judiciária/mat 238445, digitei Araguaína-TO, 04 de fevereiro
de 2019. FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito”.

ARAGUATINS
1ª escrivania cível
Intimações aos advogados

INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS
Proc. nº 0001463-50.2018.827.2707, CHAVE DO PROCESSO: 123202220318
Ação: Indenização Por Danos Morais C/C Danos Materiais
Requerente: JOSÉ ROBERTO NAVES
Advogado: TAMIRES CHAVES VILARINO, OAB-TO 5458
Requerido: TATYANNA MIRANDA DA SILVA e LOCALIZA RENT A CAR SA
Advogado: CAMILA CEOLIN LIMA, OAB/MG nº 152.308

INTIMAÇÃO: Fica a procuradora da requerida Dra. CAMILA CEOLIN LIMA, OAB/MG nº 152.308, intimado, para que proceda a
seu cadastro no Sistema Processual Eletrônico - e-Proc, no prazo de 15(quinze) dias, para prosseguimento no feito.

Vara de família e sucessões
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins,
na forma da Lei. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Exoneração de Alimentos, processo eletrônico nº
00011178-57.2018.827.2707, Chave 216005829118, tendo como requerente EVARISTO ALVES DOS REIS, e requerido
MARCELO ALVES PEREIRA FERREIRA, sendo o presente para CITAR o requerido: MARCELO ALVES PEREIRA FERREIRA,
brasileiro, atualmente em lugar incerto e não sabido. Aos termos da presente ação, e querendo no prazo de 15(quinze) dias
contestar a presente ação(art. 344 do NCPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (04/02/2019). Eu, (Claudete Gouveia Leite), Técnica Judiciária, o
digitei. José Carlos Tajra Reis Júnior. Juiz de Direito.

Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO.
Autos nº 5001562-42.2012.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: CLEONILDE RODRIGUES SILVA
Interditada: LEONILDE RODRIGUES SILVA
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter a requerida LEONILDE RODRIGUES 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 a autora, CLEONILDE RODRIGUES SILVA, curadora definitiva da requerida, a quem
competirá a administração dos negócios e bens da requerida, 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 da
interditanda. 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 da interditanda, 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,
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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, 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 0001676-95.2014.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO
Interditado: ANDRÉ MONTEIRO SANCHES
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o requerido
ANDRÉ MONTEIRO SANCHES, já qualificada nos autos, 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. Assim, NOMEIO a requerente MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO,
como curadora do interditado 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,
dispensando-se caução ou prestação de contas, por ora, Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 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 0000228-19.2016.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação
Ação: Interdição
Requerente: DEUZAMAR DOS SANTOS CARVALHO
Interditado: ELPIDIO FRANCISCO CARVALHO
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o requerido
ELPÍDIO FRANCISCO CARVALHO, já qualificada nos autos, 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. Assim, NOMEIO a requerente DEUZAMAR DOS SANTOS
CARVALHO, como curadora do interditado 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. Ainda, fica a requerente nomeada depositário fiel dos valores
recebidos da Previdência, devendo esta administrar um dos proventos e repassar integralmente o outro ao requerido, devendo
prestar contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as respectivas sanções,
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. 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.

COLINAS
1ª vara criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS.
Ação Penal Procedimento Sumário nº 0003758-76.2017.827.2713. Autor: Ministério Público Estadual Acusado: EVANDRO
MATIAS DE OLIVEIRA. O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta Comarca de
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma a lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM
OU ELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste
devidamente CITADO o acusado EVANDRO ATIAS DE OLIVEIRA, popularmente conhecido como "Manchinha" ou "Cabeça de
puff", brasileiro, solteiro, tratorista, natural de Colinas do Tocantins-TO, nascido em 04/07/1985, filho de José Matias e Maria
Matias da Silva, CPF n° 020.165.651-52, residente na rua Brasília, n° 90, setor Santo Antônio, na cidade de Colinas do
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Tocantins-TO, atualmente em lugar ignorado, dos termos da ação penal acima epigrafada, na qual é imputada a ele,
INTIMANDO-O através do presente para que responda à acusação por escrito e através de defensor público ou particular, no
prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário. Caso não queira ou não possa fazê-lo, ser-lhe-á nomeado defensor para a prática do ato. Para conhecimento de
todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica fixada o local de costume. Colinas do Tocantins, 12 de setembro de 2018. Eu,
POLIANA SILVA MARTINS, Técnico Judiciário digitei e subscrevo. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA Juiz de Direito.

COLMEIA
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O DR. RICARDO GAGLIARDI, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
Escrivania, se processam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0000956-68.2018.827.2714, Código Assunto
Estupro, Crimes contra a Dignidade Sexual, DIREITO PENAL, autor MINISTÉRIO PÚBLICO, vítima ISMARIA PEREIRA NUNES,
réu CÍCERO ALEXANDRE NUNES, de nacionalidade Brasileira, Solteiro, Lavrador, nascido aos 02/08/1977, filho de Luis Nunes
e de Antônia Alexandre Nunes, CPF nº 009.035.411-73, residente e domiciliado na Fazenda do Ciriaco, s/nº - Casa - Zona Rural
- 77730000 - Pequizeiro - TO, estando o denunciado atualmente em local incerto e não sabido, fica citado pelo presente edital,
para em 10 (dez) dias, apresentar defesa preliminar, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a prática do referido
ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Colméia, no Fórum da Comarca,
localizado na Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO. Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça
e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade de Colméia, Estado do Tocantins, aos 17 de dezembro de
2018. Eu, DR. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu, ROSINETO DA SILVA RITA, Técnico Judiciário, digitei o presente,
conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum local, nesta data.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O DR. RICARDO GAGLIARDI, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
Escrivania, se processam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0000796-43.2018.827.2714, Código Assunto
Furto de coisa comum, Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL, autor MINISTÉRIO PÚBLICO, vítima CARLOS HENRIQUE
SOUSA CARVALHO, réu MÁRIO FRANCISCO DE CASTRO, de nacionalidade Brasileira, Solteiro, Tratorista, nascido aos
25/01/1956, natural de Araguari/MG, filho de Florismundo Francisco de Castro e de Maria Fernandes de Castro, Carteira de
Identidade n° MG-17.818.529-SSP/MG, CPF nº 008.616.486-41, residente e domiciliado na Fazenda São Marcos, s/nº - Casa Zona Rural - 77730000 - Pequizeiro - TO, estando o denunciado atualmente em local incerto e não sabido, fica citado pelo
presente edital, para em 10 (dez) dias, apresentar defesa preliminar, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a
prática do referido ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Colméia, no Fórum
da Comarca, localizado na Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO. Para o conhecimento de todos será publicado no
Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade de Colméia, Estado do Tocantins, aos 18
de dezembro de 2018. Eu, DR. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu, ROSINETO DA SILVA RITA, Técnico Judiciário,
digitei o presente, conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum local, nesta data.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O DR. RICARDO GAGLIARDI, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
Escrivania, se processam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0000737-26.2016.827.2714, Código Assunto
Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENAL, autor MINISTÉRIO
PÚBLICO, vítima ECIVAL DA CONCEIÇÃO, réu JOSÉ EDMILSON PEREIRA DE SOUSA, de nacionalidade Brasileira, União
Estável, Lavrador, nascido aos 25/05/1988, natural de Paragominas/PA, filho de Antônio Balbino de Sousa e de Maria José
Ferreira de Sousa, Carteira de Identidade n° 6.248.398-SSP/PA, CPF nº 004.542.942-12, residente e domiciliado na
Acampamento Bela Vista - às margens da TO 336, s/nº - Casa - Zona Rural - 77730000 - Pequizeiro - TO - Rua Vitória, 391 Casa - Rezende II - 68632000 - Ulianópolis - PA, estando o denunciado atualmente em local incerto e não sabido, fica citado pelo
presente edital, para em 10 (dez) dias, apresentar defesa preliminar, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a
prática do referido ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de Colméia, no Fórum
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da Comarca, localizado na Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO. Para o conhecimento de todos será publicado no
Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade de Colméia, Estado do Tocantins, aos 18
de dezembro de 2018. Eu, DR. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu, ROSINETO DA SILVA RITA, Técnico Judiciário,
digitei o presente, conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum local, nesta data.

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO CINCO (05) DIAS
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO, MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do
Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por
esse meio INTIMA JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, braçal, natural de São Desidério-BA, nascido aos
26/02/1981, filho de Joana Maria da Conceição,, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de cinco (05) dias, a
comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235,
Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de participar da Audiência Admonitória, para o dia 25/03/2019, às
13h30min., na Decisão proferida na nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002114-94.2014.827.2716, conforme resumo abaixo
transcrito: "(...) Com efeito, pela inteligência do §4º do artigo 44 do Código Penal, REVOGO o Benefício da Substituição da Pena
Privativa de Liberdade, DETERMINANDO que o reeducando cumpra a pena privativa de liberdade, em regime aberto, como
determinado pela sentença. Coloque em pauta audiência admonitória para início do cumprimento da pena em regime aberto.
Intime-se o reeducando via edital. Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se. Dianópolis, 29 de junho de
2018. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA Juiz de Direito em Substituição Automática. Dianópolis - TO, 04 de fevereiro de
2019 , MANUEL DE FARIA REIS NETO - Juiz de Direito Titular da Vara Criminal". 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 Dianópolis, Estado
do Tocantins, aos 04 de fevereiro de 2019. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Técnica Judiciária, lavrei o presente. MANUEL DE
FARIA REIS NETO Juiz de Direito

Vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei,
etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 000001493.2019.827.2716 de Usucapião , tendo como Requerente CARLOS ALEXANDRE NUNES CERQUEIRA e Requerida
AGROPECUÁRIA CAMPO BOM LTDA . Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados ausentes e desconhecidos, para querendo no prazo
de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Dianópolis-TO., aos 31 de janeiro de 2019. Eu, Leide Jane Ribeiro Soares, Técnico Judiciário, digitei. JOSSANNER NERY
NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito.

Às partes e aos advogados

Provimento nº 002/2011
Autos nº 2011.0005.9548-5
Ação: Previdenciária
Requerente: Pedro Mendes da Silva
Adv: Ricardo Carlos Andrade Mendonça e Pedro Lustosa do Amaral Hidasi
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv. Dr. Procurador Federal
Ficam as partes e seus advogados acima identificados, INTIMADOS do retorno dos autos acima descritos, da Instância Superior,
bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Dulcineia Sousa Barbosa, Técnica Judiciária o digitei.

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

CITANDO: ALDEMIRO DOS SANTOS ALMEIDA, brasileiro, casado, autônomo, CPF nº333.607.820-20, atualmente em lugar
incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de Ação de Exigir Contas que lhe é proposta por LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN
LEITE MUNIZ, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão.ADVERTÊNCIA: Art. 344
do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: LUIZ
CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ.REQUERIDO: ALDEMIRO DOS SANTOS ALMEIDA. AÇÃO: Ação de Exigir Contas.
Processo: nº0006519-87.2016.827.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO, aos 30 dejaneiro de 2019. Eu
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Rosa Maria Bandeira Barros Cerqueira, técnica judiciária que digitei esubscrevi. NILSON AFONSO DA SILVA - JUIZ DE
DIREITO.
CITANDO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 23937784000184 E CARLOS EDUARDO DE SOUZA
OLIVEIRA - CPF: 03382908182, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de Procedimento Comum
que lhe é proposta por DORACY RAMALHO TAVARES, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de
revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados
pelo autor na inicial) REQUERENTE: DORACY RAMALHO TAVARES. REQUERIDO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
OLIVEIRA - MECONVEF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E CARLOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA. AÇÃO:
Procedimento Comum. Processo: nº 0001573-04.2018.827.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO, aos 05
de fevereiro de 2019. Eu MARILÚCIA ALBUQUERQUE MOURA, técnica judiciária que digitei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 30 dias

CITANDO: TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS, em lugar incerto e não sabido.OBJETIVO: Citar para contestar no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente. IMÓVEL: Lote residencial nº 12, da quadra 34, situado na Rua
107, do loteamento Residencial Jardim dos Buritis, desta cidade de Gurupi. com àrea de 360,00m, medindo 12,00metros de
frente, confrontando, com a Rua 107; 12,00 metros de fundo, confrontando com o Lote nº 01, 30,00 metros do lado direito,
confrontando com o lote 11, e 30,00 metros do lado esquerdo, confrontando com área verde. ADVERTÊNCIA: Não contestando
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial (art. 285 do CPC). REQUERENTE: FAUSTINA
PEREIRA DA SILVA. REQUERIDO: LADY FIEEBIG TAUBE E ARNALDO LUIZ TAUBE. AÇÃO: Usucapião. Processo: nº
0012981-89.2018.827.2722 . PRAZO DO EDITAL: 30(trinta) dias. Em Gurupi - TO, aos 29 de janeiro de 2019. Eu Rosa Maria
Bandeira Barros Cerqueira, técnica judiciária que digitei e subscrevi.NILSON AFONSO DA SILVA - JUIZ DE DIREITO.

NATIVIDADE
1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

Processo nº: 0001168-84.2017.827.2727
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Acusado: WALDEIS ou VALDEIS PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, MM. Juíza de Direito da Comarca de Natividade, Estado do
Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de quinze dias virem, ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal nº. 0001168-84.2017.827.2727 que a Justiça
Pública desta Comarca, como Autora, move contra o acusado WALDEIS ou VALDEIS PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro,
solteiro, garimpeiro, natural de Uruaçu/GO, nascido aos 13 de agosto de 1983, filho de Valdeis Pinheiro da Silva e Rosana
Pereira Borges Pinheiro, CPF nº 000.397.241-07, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso(s) nas sanções do
artigo 180, caput, do Código Penal, conforme consta dos autos, fica citada pelo presente para responder à ação, por escrito, nos
termos do art. 406 da Lei n° 11.689/2008, ficando ainda, a referida acusada, citada para todos os demais termos e atos da
aludida ação. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Natividade,
04 de fevereiro de 2019. Eu, Roberta Eloi Pereira, Escrivã, digitei, conferi e subscrevi o presente. EDSSANDRA BARBOSA DA
SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito.

PALMAS
2ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
AUTOS Nº 0002449-06.2016.827.2729
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado (a): TACITO PRADO TAVARES
FINALIDADE: O juiz de direito FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO – do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas da Comarca
de Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou conhecimento
tiverem, que, por esse meio, INTIMA o(a) acusado(a) TACITO PRADO TAVARES, brasileiro, casado, vigilante, natural de
Guaraí/TO, filho de Sidney Alves Tavares e de Márcia Turíbio Prado Tavares, nascido aos 21/10/1989, portador do RG n°.
1027666, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0002449-06.2016.827.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: “[...] Primeiramente,
tocante ao incursado Willian Sousa dos Santos , verifico que o feito já se encontra suspenso em razão de ter sido citado via
edital, consoante decisão inserta no “evento 81 ” . Por outro lado, tocante ao denunciado Tácito Prado Tavares os presentes
autos referem-se a uma ação penal cujo processo foi suspenso nos termos do artigo 89, e parágrafos, da Lei nº 9.099/95. Na

ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4435 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019

10

Carta de Fiscalização, devolvida a este juízo criminal, está certificado o cumprimento integral das condições impostas à pessoa
beneficiária (evento 92). O Nobre Representante do Ministério Público, após visualizar as informações pertinentes ao
cumprimento das condições suspensivas, posicionou-se pela declaração de extinção da punibilidade. É o relatório, decido:
Seguindo-se à análise das peças em exame, é correto afirmar que o incursado Tácito Prado Tavares cumpriu, integralmente, as
condições que lhe foram impostas quando da aceitação do benefício do “sursis processual”, consoante se extrai do “Termo de
Suspensão Condicional do Processo”. Deste modo, não havendo dúvida de que a pessoa obrigada cumpriu satisfatoriamente as
condições que resultaram na homologação do “sursis” processual, é de se acolher o valorável posicionamento do Ilustre
Promotor de Justiça (evento 93) no sentido de ser declara da extinta a punibilidade até então subsistente. Portanto, com fulcro no
artigo 89, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95, declaro - por meio desta sentença - extinta a punibilidade que até agora prevalecia em
desfavor do denunciado, cuja qualificação se encontra na denúncia. Por último, por cuidar-se de um dos efeitos desta sentença,
determino que, em caso de eventual e anterior recolhimento de fiança, deverá a escrivania proceder às medidas necessárias à
concretização do levantamento do valor pertinente (devidamente corrigido) pelo beneficiado por este julgado. Transitada em
julgado, efetuem-se as baixas pertinentes, mas com relação exclusiva a Tácito Prado Tavares. [...] Palmas/TO, 29/01/2019.
FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO - Juiz de Direito.” Palmas, 06/02/2019. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e
subscrevo.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CABRAL & MENDONÇA LTDA ME.– CNPJ/CPF: 09.210.269/0001-77, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0035151-05.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160009041, inscrita em
06/04/2016, referente à ISS-AF - ISS ACAO FISCAL; 20160009042, inscrita em 06/04/2016, referente à ISS-AF - ISS ACAO
FISCAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ R$ 21.550,02 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e
Cinquenta Reais e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será
publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas –
TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ABDALLA E GUIMARAES LTDA - ME– CNPJ/CPF: 14.959.392/0001-25,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0036566-23.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160009474,
inscrita em 20/04/2016, referente à ISS; 20160009475, inscrita em 20/04/2016, referente à ISS, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.064,86 (Dois Mil e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: KLAGENBERG & BRASIL LTDA– CNPJ/CPF: 10.889.615/0001-74, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011901-11.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140002047, inscrita em
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05/02/2014, referente à TLX-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.170,02 (Um Mil e
Cento e Setenta Reais e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas,
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MENEZES E RODRIGUES LTDA– CNPJ/CPF: 06.886.199/0001-83, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0009986-24.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140001283, inscrita em
15/08/2013, referente à TLX-FUNC; 20140001284, inscrita em 08/01/2013, referente à TLX-SANIT, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.086,93 (Dois Mil e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALENCAR & ALVES LTDA - ME– CNPJ/CPF: 08.156.868/0001-97, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014830-12.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170000451, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF; 20170000452, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.404,86 (Um Mil e Quatrocentos e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FORTVEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ/CPF:
09.101.282/0001-98, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0030969-39.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20170015074, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX; 20170015075, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.939,04 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e
Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma
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da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro
de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: METALURGICA BESSA LTDA – ME – CNPJ/CPF: 08.986.906/0001-39, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0030976-31.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170015178, inscrita em
06/03/2017, referente à TLF - TX; 20170015179, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20170015180, inscrita em 22/07/2016,
referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.295,14 (Três Mil e Duzentos e
Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas,
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: N M DA SILVA – TOCANTINENSE – ME – CNPJ/CPF: 10.219.052/000107, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0030990-15.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170015156,
inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX; 20170015157, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX; 20170015158, inscrita
em 25/03/2015, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.279,12 (Dois
Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Doze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DE OLHO NO FUTURO LTDA -ME – CNPJ/CPF: 37.246.014/0001-08, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0031002-29.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170015138, inscrita em
25/03/2015, referente à TLF - TX; 20170015139, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX; 20170015140, inscrita em
25/03/2015, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.094,42 (Dois Mil e
Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CELINO SANTOS E SANTOS – CNPJ/CPF: 397.540.812-04, por estar
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0003715-28.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150021179, inscrita em
12/08/2015, referente à MULTA-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 7.074,16 (Sete
Mil e Setenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas,
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CASADOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
ARTESANATOS LTDA – CNPJ/CPF: 11.726.047/0002-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0032802-29.2016.827.2729, que
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s)
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160008566, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX; 20160008567, inscrita em
05/02/2014, referente à TLS – TX; 20160008568, inscrita em 05/02/2014, referente à TLHE - TX; 20160008569, inscrita em
25/03/2015, referente à TLF – TX; 20160008570, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS – TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.663,32 (Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Dois
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DISTRIBUIDORA EXECUTIVA DE PROD FARMC LTDA – CNPJ/CPF:
03.581.663/0001-35, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0032841-26.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20160008909, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
de R$ 623,85 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: G. G. PEREIRA – ME – CNPJ/CPF: 05.824.160/0001-79, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0033233-29.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170018421, inscrita em
24/02/2017, referente à ISS-DMS; 20170018422, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20170018423, inscrita em
06/03/2017, referente à TLF – TX; 20170018424, inscrita em 06/03/2017, referente à TLS - TX cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 623,85 (Seiscentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
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ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: G.D.K EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI - EPP – CNPJ/CPF:
04.097.103/0001-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0033536-43.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20170020433, inscrita em 24/02/2017, referente à ISS-DMS; 20170020435, inscrita em 24/02/2017, referente à ISS-NFSE;
20170020436, inscrita em 24/02/2017, referente à ISS-NFSE; 20170020437, inscrita em 24/02/2017, referente à ISS-NFSE-RF;
20170020438, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de
R$ 89.209,95 (Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALINE GAZ LTDA-ME – CNPJ/CPF: 13.475.990/0001-66, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0034389-23.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150012567, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX; 20150012568, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX; 20150012569, inscrita em
08/01/2013, referente à TLS - TX; 20150012570, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.859,12 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Doze Centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO ALVES VIEIRA– CNPJ/CPF: 00.104.178/0001-82, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0034425-02.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140012914, inscrita em
13/06/2014, referente à MULTA-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 395,91
(Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
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o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALPHA SERVIÇOS LTDA - ME– CNPJ/CPF: 00.914.280/0001-43, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0034513-06.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150012581, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX; 20150012582, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX; 20150012583, inscrita em
25/03/2015, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.332,04 (Um Mil e
Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas,
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: A R DA SILVA PUBLICIDADE – CNPJ/CPF: 08.146.841/0001-13, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0034513-06.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150012671, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX; 20150012672, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 792,53 (Setecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LEIDIANE ALVES DA ROCHA– CNPJ/CPF: 002.459.192-01, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0033254-05.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170018847, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20170018849, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170018850, inscrita em 06/03/2017,
referente à IPTU; 20170018851, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170018852, inscrita em 06/03/2017, referente à
COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.823,38 (Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Três
Reais e Trinta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será
publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas –
TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LEOMAR PEREIRA SOARES – CNPJ/CPF: 414.884.661-49, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0033343-28.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170019100, inscrita em
24/02/2017, referente à BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 8.021,39 (Oito Mil
e Vinte e Um Reais e Trinta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em)
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas,
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IRANILDES SANTOS E SANTOS CARVALHO– CNPJ/CPF: 005.066.35180, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0033357-12.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170019141,
inscrita em 24/02/2017, referente à BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
4.527,93 (Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão,
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSE PEREIRA LIMA– CNPJ/CPF: 099.778.561-68, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc - nº 5042937-20.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130055046, inscrita em 08/01/2013,
referente à IPTU; 20130055047, inscrita em 03/01/2011, referente à TX-COL-LIX; 20130055048, inscrita em 20/01/2010,
referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 664,64 (Seiscentos e Sessenta e
Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas,
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: A S G BRITO – ME – CNPJ/CPF: 08.631.026/0001-40, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc - nº 0034861-24.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150012771, inscrita em 05/02/2014,
referente à TLF - TX; 20150012772, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX; 20150012774, inscrita em 05/02/2014,
referente à TLS - TX; 20150012776, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS – TX; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.585,27 (Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
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ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: W. G. MOREIRA - ME– CNPJ/CPF: 06.135.154/0001-77, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0015721-33.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170014030, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF – TX; 20170014031, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 776,81 (Setecentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WLADIMIR ALVES PORTO– CNPJ/CPF: 025.634.327-66, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0026600-36.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160006514, inscrita em
26/10/2015, referente à TX-ALV-FUN; 20160006515, inscrita em 05/02/2014, referente à ISS-AUTONO; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.052,25 (Um Mil e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO OSVALDO ALMEIDA DE AZEVEDO– CNPJ/CPF: 417.603.60287, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0030975-46.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170015081,
inscrita em 05/02/2014, referente à ISS-AUTONO; 20170015082, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF - TX; 20170015083,
inscrita em 06/03/2017, referente à ISS-AUTONO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
2.878,86 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LAURA BEATRIZ SILVA MIRANDA– CNPJ/CPF: 025.722.111-57, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0008348-19.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140031882, inscrita em
13/06/2014, referente à IPTU; 20140031883, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 2.244,03 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Três Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IRANY SILVEIRA TAVARES – CNPJ/CPF: 387.428.291-00, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0001473-28.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170028391, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170028392, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.170,94 (Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: OSVALDO MARTINS FILHO– CNPJ/CPF: 303.187.931-72, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0001163-22.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170025808, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170025809, inscrita em 22/07/2016, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 5.849,31 (Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MAURO ADRIANO RIBEIRO– CNPJ/CPF: 221.253.531-72, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0009237-07.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140000930, inscrita em
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15/08/2013, referente à TXL-FUNC; 20140000931, inscrita em 15/08/2013, referente à TXL-SANIT; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.126,81 (Três Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: S.F. AQUINO EIRELI– CNPJ/CPF: 17.324.406/0001-22, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0019444-26.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180000645, inscrita em
24/08/2017, referente à ISS-NLDMS-P; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 40.329,75
(Quarenta Mil e Trezentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIS SAUDE TOCANTINS –
CNPJ/CPF: 20.941.735/0001-27, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013697-95.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida
Ativa nº(S). 20180000034, inscrita em 24/08/2017, referente à MF - MULTA FORMAL; 20180000035, inscrita em 24/08/2017,
referente à MF - MULTA FORMAL; 20180000036, inscrita em 24/08/2017, referente à ISS-AF; 20180000037, inscrita em
24/08/2017, referente à ISS-AF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 73.413,04 (Setenta e
Três Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS TOCANTINS – CNPJ/CPF:
33.207.440/0001-73, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0027276-81.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20160006764, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20160006769, inscrita em 06/01/2016, referente à IPTU, cujo valor até
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 9.239,93 (Nove Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e
Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
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ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROBERTO FREIRE VILANOVA – CNPJ/CPF: 532.614.881-15, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0028099-55.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160007030, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX LIC; 20160007031, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS - TX LIC S; 20160007032, inscrita
em 05/02/2014, referente à ISS-AUTONO cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.418,38
(Um Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) solidário(s): ALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA- CPF nº: 435.372.601-30
da executada: L R COMERCIO DE TINTAS LTDA– CNPJ/CPF: 10.838.251/0001-01, por estarem atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº
0012011-10.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140002145, inscrita em 03/01/2011, referente à TXLFUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 408,36 (Quatrocentos e Oito Reais e Trinta e
Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) solidário(s): RUI CARLOS BRITO COSTA- CPF nº: 098.600.961-04 da
executada: FLOEMA ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF: 02.661.924/0001-64, por estarem atualmente em lugar incerto e não
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 002661051.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140006049, inscrita em 05/02/2014, referente à TXL-FUNC; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.626,86 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e
Oitenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será
publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas –
TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF: 623.449.941-49, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000117-95.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170027880, inscrita em
06/03/2017, referente à COSIP; 20170027881, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.438,86 (Quatro Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: J. L. REIS CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF: 16.519.907/0001-00, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000126-91.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160020138, inscrita em
15/08/2016, referente à ISS-NFSE, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 9.277,68 (Nove Mil
e Duzentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA GLORIA ALVES DA CRUZ – CNPJ/CPF: 235.875.631-87, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0000176-83.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170028045, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170028046, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.586,43 (Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos) que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MOIZAEL CHAVES LOPES – CNPJ/CPF: 912.592.581-49, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0025267-83.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150007729, inscrita em
05/05/2015, referente à MULTA-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 702,41
(Setecentos e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
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oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CARRETAS FORTES LTDA – CNPJ/CPF: 10.777.313/0001-04, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0025424-90.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140005409, inscrita em
05/02/2014, referente à TXL-FUNC - TX LIC; 20140005437, inscrita em 05/02/2014, referente à MULTA-POST, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 918,52 (Novecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Dois Centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: QUINTILIANA DA C MELO FERREIRA – ME – CNPJ/CPF:
02.474.324/0001-97, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000609-58.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20150013922, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF – TX LIC; 20150013923, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF – TX
LIC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 938,33 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta
e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma
da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro
de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SAGA LAVAJATO LTDA – ME – CNPJ/CPF: 05.812.012/0001-34, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0033053-47.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160008638, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF – TX LIC; 20160008639, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS – TX LIC, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 643,69 (Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos),
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA ELIZABETH DE ROY NASCIMENTO – CNPJ/CPF: 701.017.609-49,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0028303-36.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150009376,
inscrita em 19/05/2015, referente à ISS-AUTONO; 20150009377, inscrita em 19/05/2015, referente à TX-ALV-FUN;
20150009378, inscrita em 19/05/2015, referente à TLF – TX LIC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 5.050,82 (Cinco Mil e Cinquenta Reais e Oitenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora
e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações
de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSE CARLOS RODRIGUES MATEUS – CNPJ/CPF: 569.475.858-72, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0035377-10.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160009068, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160009069, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 654,61 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ABREU E AZEVEDO LTDA – CNPJ/CPF: 01.661.215/0001-16, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0035396-16.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160009078, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF – TX LIC; 20160009079, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS – TX LIC, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 617,57 (Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Sete Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CARMELLAH COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME – CNPJ/CPF:
11.588.685/0001-55, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0035418-11.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
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20150012930, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF – TX LIC; 20150012931, inscrita em 23/03/2015, referente à TLF - TX LIC,
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 638,72 (Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e
Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA EUZIDETE DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 530.570.661-00, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0001202-19.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170025893, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170025894, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 6.745,90 (Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa Centavos), que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ARAGUAIA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ/CPF:
26.632.596/0001-36, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001089-65.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20170025702, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20170025703, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 7.491,34 (Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Trinta e
Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma
da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro
de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOÃO BATISTA BENTO DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 796.668.096-72, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001153-75.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170025785, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170025786, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20170025787, inscrita em 06/03/2017,
referente à COSIP; 20170025788, inscrita em 06/03/2017, referente á IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 7.759,96 (Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
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de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ELITON FARIAS AGUIAR – CNPJ/CPF: 587.708.011-34, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0001251-60.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170025959, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170025960, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 6.492,38 (Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO – CNPJ/CPF: 375.125.441-20, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0001315-70.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170028274, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170028275, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.495,81 (Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 644.296.951-72, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001464-66.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170028378, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170028379, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.170,94 (Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME –
CNPJ/CPF: 08.845.285/0001-73, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001478-50.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida
Ativa nº(S). 20170028402, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 3.977,62 (Três Mil e Novecentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PROJET CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ/CPF:
09.275.057/0001-78, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001536-53.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20170028413, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; 20170028414, inscrita em 06/03/2017, referente à TLS; 20170028415,
inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170028416, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20170028417, inscrita em
06/03/2017, referente à COSIP; 20170028418, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 10.737,21 (Dez Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA DO CARMO DA SILVA BRANDAO – CNPJ/CPF: 311.605.061-91,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001652-59.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170028481,
inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170028483, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.173,91 (Quatro Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Noventa e Um
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IMPERIAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – ME –
CNPJ/CPF: 10.792.023/0001-30, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001710-62.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida
Ativa nº(S). 20170028506, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; 20170028507, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS;
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cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 18.408,55 (Dezoito Mil e Quatrocentos e Oito Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será
publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas –
TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: BRUNO DANIEL DA SILVEIRA - ME – CNPJ/CPF: 11.944.916/0001-16, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001781-64.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170028519, inscrita em
25/03/2015, referente à TLF; 20170028520, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS; 20170028521, inscrita em 24/08/2017,
referente à ISS-DMS, 20170028523, inscrita em 24/08/2017, referente à ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.896,53 (Quatro Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NEHYLTON ALEN MARINHO COSTA – CNPJ/CPF: 269.768.543-04, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0010555-88.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140033249, inscrita em
08/01/2013, referente à IPTU; 20140033250, inscrita em 08/01/2013, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.451,59 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JUAREZ CIRQUEIRA REIS – CNPJ/CPF: 617.691.421-34, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0010568-87.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140033260, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20140033261, inscrita em 08/01/2013, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 599,82 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
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ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) solidário(s): DORISMAR DA SILVA - CPF nº: 016.827.591-05 e KEZIA DE
FATIMA LIMA SOUSA - CPF nº: 975.516.351-49 da executada: COMERCIAL TENDENCIA LTDA- ME – CNPJ/CPF:
38.135.661/0001-05, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011244-69.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida
Ativa nº(S). 20140001735, inscrita em 15/08/2013, referente à TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 1.450,10 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Dez Centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CLINICA ODONTOLOGICA DOS TRABALHADORES DO BRASIL LTDA –
ME – CNPJ/CPF: 08.941.386/0001-48, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013700-50.2018.827.2729, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões)
de Dívida Ativa nº(S). 20180000047, inscrita em 24/08/2017, referente à MF - MULTA FORMAL; 20180000048, inscrita em
24/08/2017, referente à ISS-AF; 20180000049, inscrita em 24/08/2017, referente à ISS-NFSE; 20180000050, inscrita em
24/08/2017, referente à ISS-NFSE-RF; 20180000051, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20180000053, inscrita em
24/08/2017, referente à TLF - TX LIC; 20180000054, inscrita em 24/08/2017, referente à TLS - TX LIC; 20180000055, inscrita em
24/08/2017, referente à ISS-NFSE-RF; 20180000056, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS-RF; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 60.967,81 (Sessenta Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.
Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de
2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VALDEMIR OTAVIANO DOS SANTOS & CIA LTDA – CNPJ/CPF:
15.085.027/0001-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013911-86.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20180000123, inscrita em 24/08/2017, referente à ISS-NLDMS-P; 20180000129, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS;
20180000130, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
de R$ 12.636,50 (Doze Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão,
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que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: COSTA E CASTRO LTDA-ME – CNPJ/CPF: 14.974.188/0001-83, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0013930-92.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180000167, inscrita em
24/08/2017, referente à ISS-NLDMS-P; 20180000168, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20180000169, inscrita em
26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20180000170, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE; 20180000171, inscrita em
31/01/2018, referente à ISS-NFSERF; 20180000172, inscrita em 24/08/2017, referente à TLF - TX LIC; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 38.345,68 (Trinta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta
e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma
da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro
de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MAC SHOP DISTRIBUIDORA DE CINE, AUDIO E ELETROELETRONICOS
LTDA – CNPJ/CPF: 16.822.508/0001-05, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014331-62.2016.827.2729, que lhe move A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões)
de Dívida Ativa nº(S). 20160000912, inscrita em 12/08/2015, referente à MULTA-POST; 20160000913, inscrita em 26/10/2015,
referente à TLF - TX LIC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.630,70 (Dois Mil e
Seiscentos e Trinta Reais e Setenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em)
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas,
em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por
determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FRANCISCO SOARES DE CASTRO – CNPJ/CPF: 184.062.893-68, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0017401-53.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140019958, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20170013409, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20170013411, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20170013412, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170013413, inscrita em 06/03/2017, referente à
IPTU; 20170013414, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 3.342,14 (Três Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Quatorze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CASTELO BRANCO & BRITO LTDA ME – CNPJ/CPF: 13.686.273/0001-83,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0017407-60.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160011025,
inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20160011169, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF; 20170013416, inscrita em
05/02/2014, referente à TLS; 20170013417, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.721,40 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FOCO VISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ/CPF:
10.428.975/0001-79, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0017445-72.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).
20170013453, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20170013454, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS; 20170013455,
inscrita em 25/03/2015, referente à TLF; 20170013456, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.705,04 (Um Mil e Setecentos e Cinco Reais e Quatro Centavos), que deverá
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CARLOS PERES DIAS – CNPJ/CPF: 017.538.011-25, por estar atualmente
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico
- e-Proc - nº 0017457-86.2017.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140018208, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20170013459, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20170013460, inscrita em 06/03/2017, referente à
IPTU; 20170013461, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 2.618,33 (Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Trinta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Vara de Execuções
Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão,
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão Mat. 226651.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: A DE J RIBEIRO & CIA LTDA ME – CNPJ/CPF: 15.104.913/0001-25, por
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estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0017642-90.2018.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para,
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180000306, inscrita em
24/08/2017, referente à ISS; 20180000307, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS; 20180000308, inscrita em 26/10/2015,
referente à ISS; 20180000309, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; 20180000310, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.131,40 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Um Reais e
Quarenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, em caso de revelia. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma
da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de fevereiro
de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO
2ª vara cível, família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação
William Trigilio da Silva, MMº Juiz da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de interdição ajuizada
sob o nº 0007719-68.2017.827.2731 requerida por Izabel Bezerra de Sousa em face de Gilvan Bezerra da Silva, onde foi
decretada por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir transcrita: SENTENÇA: Trata-se de ação de
interdição na qual a autora requer a curatela do requerido tendo em vista que o mesmo é portador de grave doença mental que
o impede de gerir os atos de sua vida civil. Juntou documentos. Designada a presente audiência compareceu a autora, réu,
defensor deste e Ministério Pùblico. Não foi possível a tomada do depoimento pessoal do requerido. Relatados. Decido. De se vê
que a autora é irmã do requerido estando, desta forma, respeitado o artigo 747, II, Código de Processo Civil. Junto à inicial
vieram laudos médicos informando sobre a doença mental do requerido, mencionando que este é totalmente dependente de
terceiros para gerir sua vida. Este julgador inspecionou pessoalmente o requerido e sem qualquer titubeio afirmo que o réu é
portador de grave doença mental. Sendo que toda vida necessita de auxílio de sua irmã, ora autora. Foi garantido ao requerido o
contraditório, tanto é assim que foi apresentada contestação. Tenho que audiência de instrução, assim como realização de laudo
médico pela a equipe da junta médica do TJTO são desnecessário tendo em vista o laudo médico já juntado à inicial e a
inspeção judicial realizada diretamente por este julgador em relação ao requerido, a qual sequer possui condições de depor.
Sendo assim, diante de toda fundamentação, motivação e manifestação ministerial, julgo procedente a presente demanda
declarando a incapacidade do requerido Gilvan Bezerra da Silva para exercer pessoalmente, todos os atos da vida civil, por
prazo indeterminado, e nomeio-lhe curadora definitiva a autora Izabel Bezerra de Sousa. Lavre-se o competente termo,
observando-se que a curadora nomeada deverá desde logo comparecer em cartório para firmar compromisso. Em obediência ao
disposto no artigo 755, § 3º do CPC e no artigo 9º, III do CC, inscreva-se esta sentença no Registro Civil, servindo inclusive de
mandado. Publiquem-se os editais no placar do fórum local e no DJTO, por três vezes, com intervalo de dez dias cada. Com o
trânsito em julgado, fica a parte interessada cientificada de que deverá providenciar o encaminhamento deste mandado ao
cartório de registro civil desta comarca, devidamente instruído com cópia da certidão de nascimento/casamento e do trânsito em
julgado, para as providências necessárias. Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Sem custas e honorários.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. William Trigilio da Silva. Juiz de Direito. Dado
e passado nesta cidade e comarca aos 06/02/2018; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi.
CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em
_____/_______/______Porteira dos Auditórios
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação
William Trigilio da Silva, MMº Juiz da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de interdição ajuizada
sob o nº 0003397-10.2014.827.2731 requerida por Josefa Morais de Oliveira em face de Angélica Nogueira Morais, onde foi
decretada por sentença a interdição da requerida nos termos da sentença a seguir transcrita: SENTENÇA: Trata-se de ação de
interdição na qual a autora requer a curatela da requerida tendo em vista que a mesma sobre de Alzheimer grau 3 (CID 10 – F00,
ALZHEIMER GRAU 3), que a impede de gerir os atos de sua vida civil. Juntou documentos. Designada a presente audiência
compareceu a autora, bem como a requerida, defensora e Ministério Pùblico. Na presente audiência não foi possível a tomada
do depoimento pessoal da requerida tendo em vista a capacidade de comunicação em razão da idade avançada e do estado
avançado da enfermidade e após isso a parte autora reiterou o pedido inicial, sendo que a defesa reiterou os termos da
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contestação. Com vista dos autos o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pedido inicia. Relatados. Decido. De se vê que
a autora é filha da requerida estando, desta forma, respeitado o artigo 747, I, Código de Processo Civil. Além disso, o outro filho
da requerida manifestou-se favoravelmente ao pedido da autora no (ev. 131). Junto à inicial vieram laudos médicos informando
sobre a doença (CID 10 – F00, ALZHEIMER GRAU 3) da requerida mencionando que esta é totalmente dependente de terceiros
para gerir sua vida. Sendo assim, diante de toda fundamentação, motivação e manifestação ministerial, julgo procedente a
presente demanda declarando a incapacidade da requerida Angélica Nogueira Morais para exercer pessoalmente, todos os atos
da vida civil, por prazo indeterminado, e nomeio-lhe curadora definitiva a autora Josefa Morais de Oliveira. Lavre-se o
competente termo, observando-se que a curadora nomeada deverá desde logo comparecer em cartório para firmar
compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC e no artigo 9º, III do CC, inscreva-se esta sentença no
Registro Civil, servindo inclusive de mandado. Publiquem-se os editais no placar do fórum local e no DJTO, por três vezes, com
intervalo de dez dias cada. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário consignando que as partes são beneficiárias da
justiça gratuita cujos benefícios se estendem aos atos extrajudiciais (Art. 98, IX, CPC). Publicada em audiência, saindo os
presentes intimados. Sem custas e honorários. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. William Trigilio da Silva.
Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 06/02/2018; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico
Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em
_____/_______/______Porteira dos Auditórios
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação
William Trigilio da Silva, MMº Juiz da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de interdição ajuizada
sob o nº 0001687-47.2017.827.2731 requerida por Rosa Gomes Feitosa em face de Balduíto Gomes Lima, onde foi decretada
por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir transcrita: SENTENÇA: ROSA GOMES FEITOSA
propôs ação de interdição de BALDUITO GOMES LIMA, alegando, em apertada síntese, que sempre cuidou do interditando, que
é sua genitora e que o réu é portador de necessidades especiais consistente em retardo mental moderado. Relata que todos os
cuidados são realizados pela autora e, em virtude da condição do filho, o mesmo não tem capacidade para gerir e administrar
sua pessoa e bens fazendo-se necessário obter a curatela do incapaz para legitimar sua representação. Juntou documentos
necessários, inclusive laudo médico. Em que pese o parecer ministerial pela concessão da tutela de urgência, constatou-se que
não há pedido de concessão de curatela provisória ou qualquer outro pedido em caráter de urgência, evento 12. Designou-se
audiência de interrogatório. Interrogou-se o interditando, evento 41, sendo que o mesmo confirmou ser a requerente a pessoa
que realiza seus cuidados. Com vista dos autos o representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido.
É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente observa-se que a requerente, Rosa Gomes Feitosa, na qualidade
de genitora do interditando, tem legitimidade para figurar no pólo ativo. O réu efetivamente depende de terceiros para realizar
suas atividades habituais estando impossibilitado de responder pelos atos da vida civil conforme laudo médico apresentado. Em
razão do disposto na Lei 13.146/2015 não se pode proclamar mais a incapacidade absoluta das pessoas, pois o artigo 114 ditou
nova redação para o artigo 3º do CC, passando a admitir como absolutamente incapazes, apenas, os menores de 16 anos de
idade. A respeito do tema Cristiano Chaves Ferreira e outros doutrinadores dizem no "Estatuto da Pessoa com Deficiência
Comentado", edição de 2016, página 309 que: "A nova redação do artigo 3º do Código Civil estabelece que a única hipótese de
incapacidade absoluta é o menor de dezesseis anos de idade. Assim, não mais há qualquer motivo psíquico para a incapacidade
absoluta". A interdição configura mecanismo de proteção do incapaz, objetivando atender suas necessidades, posto que a
pessoa não possui condições de provê-las por si só, como no caso dos autos, impondo-se a nomeação de curador. Diante do
exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC
e DECRETO A INTERDIÇÃO DE BALDUITO GOMES LIMA, por incapacidade civil. Nomeio curador Rosa Gomes Feitosa, que
deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento
adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza,
pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. De acordo com os artigos 9º, III do Código Civil e artigo 755, § 3º do CPC,
determino o registro da presente sentença no CRC. Publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes,
com intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela.
Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais. Após, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida,
independentemente de nova conclusão, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo
sistema. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito - Portaria nº 665 Dje 4238. Dado e passado nesta cidade e comarca aos
06/02/2018; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta
data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação
William Trigilio da Silva, MMº Juiz da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de interdição ajuizada
sob o nº 0001436-92.2018.827.2731 requerida por Maria do Socorro Resplandes da Costa em face de Carlos Célio
Resplandes Menezes, onde foi decretada por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir transcrita:
SENTENÇA: Trata-se de ação de interdição na qual a autora requer a curatela do requerido tendo em vista que o mesmo foi
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acometido por retardo mental grave (CID F-72), que o impede de gerir os atos de sua vida civil. Juntou documentos. Designada a
presente audiência compareceu o autor, o requerido, defensora e Ministério Pùblico. Não foi possível a tomada do depoimento
pessoal do requerido tendo em vista que o mesmo não tem capacidade de comunicação e após isso a parte autora reiterou o
pedido inicial, sendo que a defesa pediu que fosse realizado exame pericial. Com vista dos autos o Ministério Público emitiu
parecer favorável ao pedido inicial… Relatados. Decido. De se vê que a autora é mãe do requerido estando, desta forma,
respeitado o artigo 747, I, Código de Processo Civil. Junto à inicial vieram laudos médicos informando que o requerido foi
acometido por retardo mental grave (
CID F-72) mencionando que este é totalmente dependente de terceiros para gerir
sua vida. Sendo assim, diante de toda fundamentação, motivação e manifestação ministerial, julgo procedente a presente
demanda declarando a incapacidade do requerido Carlos Célio Resplandes Menezes para exercer pessoalmente, todos os atos
da vida civil, por prazo indeterminado, e nomeio-lhe curadora definitiva a autora Maria do Socorro Resplandes da Costa. Lavre-se
o competente termo, observando-se que a curadora nomeada deverá desde logo comparecer em cartório para firmar
compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC e no artigo 9º, III do CC, inscreva-se esta sentença no
Registro Civil, servindo inclusive de mandado. Publiquem-se os editais no placar do fórum local e no DJTO, por três vezes, com
intervalo de dez dias cada. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário consignando que as partes são beneficiárias da
justiça gratuita cujos benefícios se estendem aos atos extrajudiciais (Art. 98, IX, CPC). Publicada em audiência, saindo os
presentes intimados. Sem custas e honorários. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. William Trigilio da Silva.
Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 06/02/2018; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico
Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em
_____/_______/______Porteira dos Auditórios
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação
William Trigilio da Silva, MMº Juiz da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de interdição ajuizada
sob o nº 0001364-08.2018.827.2731 requerida por Márcia Gomes de Lemos Braz em face de Miguel Francisco Braz, onde foi
decretada por sentença a interdição da requerida nos termos da sentença a seguir transcrita: SENTENÇA: Trata-se de ação de
interdição na qual a autora requer a curatela do requerido tendo em vista que o mesmo tem estado vegetativo persistente (CID
10 – R40.3), que o impede de gerir os atos de sua vida civil. Juntou documentos. Designada a presente audiência compareceu a
autora, defensora e Ministério Pùblico. Não foi possível a tomada do depoimento pessoal do requerido tendo em vista que o
mesmo está em coma desde janeiro/2018, e após isso a parte autora reiterou o pedido inicial, sendo que a defesa pediu que
fosse realizado exame pericial. Com vista dos autos o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pedido inicial. Relatados.
Decido. De se vê que a autora é esposa do requerido estando, desta forma, respeitado o artigo 747, I, Código de Processo Civil.
Junto à inicial vieram laudos médicos informando sobre a doença mental (CID 10 – R40.3) do requerido mencionando que este é
totalmente dependente de terceiros para gerir sua vida. Sendo assim, diante de toda fundamentação, motivação e manifestação
ministerial, julgo procedente a presente demanda declarando a incapacidade do requerido Miguel Francisco Braz para exercer
pessoalmente, todos os atos da vida civil, por prazo indeterminado, e nomeio-lhe curadora definitiva a autora Márcia Gomes de
Lemos Braz. Lavre-se o competente termo, observando-se que a curadora nomeada deverá desde logo comparecer em cartório
para firmar compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC e no artigo 9º, III do CC, inscreva-se esta
sentença no Registro Civil, servindo inclusive de mandado. Publiquem-se os editais no placar do fórum local e no DJTO, por três
vezes, com intervalo de dez dias cada. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário consignando que as partes são
beneficiárias da justiça gratuita cujos benefícios se estendem aos atos extrajudiciais (Art. 98, IX, CPC). Publicada em audiência,
saindo os presentes intimados. Sem custas e honorários. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. William
Trigilio da Silva. Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 06/02/2018; Eu_______________Miguel da Silva
Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum
Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação
William Trigilio da Silva, MMº Juiz da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de interdição ajuizada
sob o nº 0001216-94.2018.827.2731 requerida por Edivone Fernandes da Silva em face de Antônio Cláudio Fernandes
Costa, onde foi decretada por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir transcrita: SENTENÇA: Tratase de ação de interdição na qual a autora requer a curatela do requerido tendo em vista que o mesmo é portador de grave
doença mental que o impede de gerir os atos de sua vida civil. Juntou documentos. Designada a presente audiência compareceu
a autora, réu, defensor deste e Ministério Pùblico. Não foi possível a tomada do depoimento pessoal do requerido. Relatados.
Decido. De se vê que a autora é genitora do requerido estando, desta forma, respeitado o artigo 747, II, Código de Processo
Civil. Junto à inicial vieram laudos médicos informando sobre a doença mental do requerido mencionando que este é totalmente
dependente de terceiros para gerir sua vida. Este julgado inspecionou pessoalmente o requerido e sem qualquer titubeio afirmo
que o réu é portado de grave doença mental. Sendo que toda vida necessita de auxilio de sua genitora, ora autora. Foi garantido
ao requerido o contraditório, tanto é assim que foi apresentada contestação. Tenho que audiência de instrução, assim como
realização de laudo médico pela a equipe da junta médica do TJTO são desnecessários tendo em vista o laudo médico já juntado
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à inicial e a inspeção judicial realizada diretamente por este julgador em relação ao requerido, o qual sequer possui condições de
depor. Sendo assim, diante de toda fundamentação, motivação e manifestação ministerial, julgo procedente a presente demanda
declarando a incapacidade do requerido Antônio Cláudio Fernandes Costa para exercer pessoalmente, todos os atos da vida
civil, por prazo indeterminado, e nomeio-lhe curadora definitiva a autora Edivone Fernandes da Silva. Lavre-se o competente
termo, observando-se que a curadora nomeada deverá desde logo comparecer em cartório para firmar compromisso. Em
obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC e no artigo 9º, III do CC, inscreva-se esta sentença no Registro Civil, servindo
inclusive de mandado. Publiquem-se os editais no placar do fórum local e no DJTO, por três vezes, com intervalo de dez dias
cada. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário consignando que as partes são beneficiárias da justiça gratuita cujos
benefícios se estendem aos atos extrajudiciais (Art. 98, IX, CPC). Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Sem
custas e honorários. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. William Trigilio da Silva. Juiz de Direito. Dado e
passado nesta cidade e comarca aos 06/02/2018; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi.
CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em
_____/_______/______Porteira dos Auditórios
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL- Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª
Publicação
William Trigilio da Silva, MMº Juiz da Vara de Família, Suc. Inf. e Juv; e 2º Cível desta Comarca de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de interdição ajuizada
sob o nº 0000444-34.2018.827.2731 requerida por Suzana Rodrigues de Lima de Assis em face de Lucas Rodrigues de
Assis e Renato Rodrigues de Assis, onde foi decretada por sentença a interdição dos requeridos nos termos da sentença a
seguir transcrita: SENTENÇA: Trata-se de ação de interdição na qual a autora requer a curatela dos requeridos tendo em vista
que os mesmos são portadores de retardo mental moderado (F71 CID-10 retardo mental moderado), que os impedem de gerir os
atos de sua vida civil. Juntou documentos. Designada a presente audiência compareceu a autora, bem como os requeridos,
advogada da autora, defensora e Ministério Pùblico. Não foi possível a tomada do depoimento pessoal dos requeridos em função
da ausência de capacidade de comunicação com terceiros, e após isso a parte autora reiterou o pedido inicial, sendo que a
defesa pediu que fosse realizado exame pericial. Com vista dos autos o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pedido
inicial. Relatados. Decido. De se vê que a autora é mãe dos requeridos estando, desta forma, respeitado o artigo 747, I, Código
de Processo Civil. Junto à inicial vieram laudos médicos informando sobre a doença mental (F71 CID-10 retardo mental
moderado) dos requeridos mencionando que estes são totalmente dependentes de terceiros para gerir sua vida. Sendo assim,
diante de toda fundamentação, motivação e manifestação ministerial, julgo procedente a presente demanda declarando a
incapacidade dos requeridos Lucas Rodrigues de Assis e Renato Rodrigues de Assis para exercer pessoalmente, todos os atos
da vida civil, por prazo indeterminado, e nomeio-lhe curadora definitiva a autora Suzana Rodrigues de Lima de Assis. Lavre-se o
competente termo, observando-se que a curadora nomeada deverá desde logo comparecer em cartório para firmar
compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC e no artigo 9º, III do CC, inscreva-se esta sentença no
Registro Civil, servindo inclusive de mandado. Publiquem-se os editais no placar do fórum local e no DJTO, por três vezes, com
intervalo de dez dias cada. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário consignando que as partes são beneficiárias da
justiça gratuita cujos benefícios se estendem aos atos extrajudiciais (Art. 98, IX, CPC). Publicada em audiência, saindo os
presentes intimados. Sem custas e honorários. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. William Trigilio da Silva.
Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 06/02/2019; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico
Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em
_____/_______/______Porteira dos Auditórios

PORTO NACIONAL
1ª vara cível
Intimações às partes
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.A Doutora EMANUELA DA CUNHA GOMES, MM. Juíza de Direito
Auxiliar da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a
todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os
autos de Execução Fiscal - Processo: n° 5004943.65.2012.8272737,requerida pelo AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÃO-ANATEL em face de IMPERIAL COMUNICAÇÕES LTDA. CITAR o Executado IMPERIAL
COMUNICAÇÕES LTDA,CNPJ Nº 02.005.379/0001-58,atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento
da ação acima citada, querendo no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com
oferecimento de bens à penhora. O não pagamento da dívida implicará em PENHORA ou ARRESTO de bens conhecidos do
devedor e suficientes para garantir o adimplemento da obrigação, preferencialmente daqueles dados em garantia hipotecária
(CPC, art. 655,§ 1º) ou indicados na inicial. Avaliação dos bens constritados e INTIMAÇÃO do executado e se cônjuge, se
casado for. O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16 da lei
6830/80.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 1º dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezenove (01/02/2019). Eu, Eunice Oliveira de Freitas, Técnico Judiciário, digitei.
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1ª vara criminal
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais,
processo crime nº. 0017593-25.2018.827.273-- - Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos na Legislação
Extravagante, DIREITO PENAL – Justiça Pública desta Comarca - como Autora, move WENDYSON GASPAR DIAS,
brasileiro(a), nascido(a) aos 29/09/1991 , filho de MEIRE VANEZIA DIAS GOMES CARVALHO e JELDIVAN GASPAR DE
CARVALHO, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO (A) da presente ação pelo presente, para
responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova
redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública
local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais,
processo crime nº. 0012710-35.2018.827.273 - Receptação, Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL – Justiça Pública
desta Comarca - como Autora, move MANOEL SILVA FREITAS, brasileiro (a), nascido (a) aos 01/12/1980 , filho de MARIA
RAIMUNDA SILVA FREITAS e RIBAMAR PEREIRA FREIT MANOEL SILVA FREITAS , brasileiro(a), nascido(a) aos 01/12/1980
, filho de MARIA RAIMUNDA SILVA FREITAS e RIBAMAR PEREIRA FREIT , encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica
então CITADO (A) da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos
termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de
constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o
presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum.

Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DA DECISÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Prazo de 15 dias
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO,
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre
seus trâmites legais, processo crime nº. 0000423-06.2019.827.2737, que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move
contra IAGO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro(a), nascido(a) aos 01/01/1997, filho(a) de VALDETE FERREIRA DOS
SANTOS, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado da decisão de medidas protetivas de urgência constante em
evento 12, cuja cópia segue anexa. Para Conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do
Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 05/02/2019.

2ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

AUTOS Nº 0000546-04.2019.827.2737
Ação: Medida Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha)
Requerido: LUAN XAVIER DE SOUSA
O Dr. ALLAN MARTINS FERREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional,
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e,
em especial o agressor, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, tramitam os autos de Medida
Protetiva de Urgência nº 0000546-04.2019.827.2737, em que figura como requerido LUAN XAVIER DE SOUSA, brasileiro, união
estável, vigilante, natural de Alto Parnaíba, nascido aos 05/11/1989, filho de Joaquim de Sousa e Maria Dalva Xavier, atualmente
em lugar incerto ou não sabido, e, para que chegue ao conhecimento do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim,
intimado do teor em síntese da decisão que segue. Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III da CF), segurança (art.5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente
doméstico efamiliar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério
Público,acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, "a" e artigo 23, inciso IIe IV da
Lei 11.340/2006, para o fim de determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência:1 - O impedimento de o
requerido ( LUAN XAVIER DE SOUSA) frequentar o lar, o domicílio ou local deconvivência com a ofendida (art. 22, II da Lei nº
11.340/2006); 2 - Proibição do agressor se aproximar da ofendida, pais e atual companheiro, fixando o limite mínimode 200
(duzentos) metros; 3 - Proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; 4 - Proibição do
agressor de freqüentar a residência da ofendida; 5 - Com fundamento no artigo 22, § 3º da Lei 11.340/2006, visando garantir a
efetividade das medidas protetivasde urgência, o Sr.º Oficial de Justiça poderá requisitar auxílio da força policial, devendo,
contudo, agirem com ascautelas necessárias, visando o cumprimento da medida de forma pacífica;6 - Os presentes saem
intimados da presente medida, dispensando-se intimação por oficial de justiça., ficando orequerido de que em caso de
descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, semprejuízo de aplicação de outras sanções
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penais cabíveis;7 - Notifique-se o ilustre membro do Ministério Público para adotar, dentre outras, as providências exigidas
peloartigo 25 e 26 da Lei 11.340/2006, bem como encaminhe, se necessário, a vítima à Assistência Judiciária(Defensoria
Pública), dando ciência da presente decisão, conforme preleciona o art. 18, II e III, art. 21 e art. 27da Lei 11.340/06;8 - Oficie-se à
autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do pedido dasmedidas protetivas de urgência
apresentado pela vítima, bem como para envie o respectivo Inquérito Policial noprazo legal, segundo exigência contida na regra
do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c art. 10 doCódigo de Processo Penal;9 - Dê-se ciência à equipe
multidisciplinar, para os devidos atendimentos e acompanhamentos necessários,conforme disciplina o art. 30 e 31 da Lei
11.340/06, elaborando-se relatório circunstanciado no prazo de 10(dez)dias;10 - Incluam-se os dados, para fins estatísticos, nos
termos do art. 38 da Lei 11.340/06;11 - Expeça-se o necessário, com os benefícios do art. 172, § 2º do CPC c/c § único, do art.
14, da Lei nº11.340/06. “PRI’. Porto Nacional, 24 de Janeiro de 2019. Allan Martins Ferreira – Juiz de Direito.

TOCANTÍNIA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Processo nº: 5000048-26.2010.827.2739
CHAVE DE ACESSO AO PROCESSO DIGITAL (Art. 6º da Lei nº 11.419/2006): 721900513613
Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Requerente(s): MATHEUS GUILHERME ARAUJO CAMARGO
Requerido(a)(s): MARIA OLINDA DE CAMPOS CAMARGO CLAUDIO RODRIGUES CAMARGO - CPF: 47244674104
FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) requerido CLAUDIO RODRIGUES CAMARG O, brasileiro, filho de Abraao Rodrigues Camargo e
Maria Olinda de Campos Camargo, portdor do RGnº 2424867 2ª via SSP/GO e CPF nº 472.446.741-04, atualmente em local
incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, caso queira, apresentar resposta ao pedido
inicial no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es), e INTIMAÇÃO do
mesmo por todo o teor da(s) decisão(ões) proferida(s) no(s) evento(s) , abaixo transcrita(s): DECISÃO (evento 25 ): "SEDE DO
JUÍZO: Escrivania Cível, Fórum da Comarca de Tocantínia, Av. Tocantins, s/nº, CEP 77.640-000 - Tocantínia/TO. Telefone: 633367-1164 e 3367-1428. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Tocantínia/TO, aos 26 de outubro de 2018. Eu, ADRIANA BARBOSA DE SOUSA, digitei. assinado
eletronicamente Juiz(a) de Direito Documento assinado eletronicamente por ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA , Matricula 352535
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar e digite o Codigo Verificador 141b699bd82

Editais de publicações de sentenças de interdição
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
Prazo: 30 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Processo nº: 0000781-38.2014.827.2739
CHAVE DE ACESSO AO PROCESSO DIGITAL (Art. 6º da Lei nº 11.419/2006): 355794648614
Ação: Interdição
Requerente(s): SEBASTIÃO BATISTA DE SOUSA - CPF: 92621740120
Requerido(a)(s): FRANCISCA BATISTA SOUSA - CPF: 76667049172
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito Substituto Respondendo por esta Comarca de Tocantínia/TO, no uso de suas
atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e
Escrivania trâmitam os Autos de INTERDIÇÃO nº 0000781-38.2014.827.2739, proposto por SEBASTIÃO BATISTA DE SOUSA ,
referente à interdição de FRANCISCA BATISTA SOUSA , sendo que por sentença exarada no (evento 129), acostada aos autos
mencionados, proferida na data de 11/05/2018, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de FRANCISCA BATISTA SOUSA, brasileira,
solteira, doente grave, RG n.º 268.662, SSP-TO, CPF n.º 766.670.491-72, residente no endereço n.º 07, SN, NovoHorizonte II,
em Rio Sono, Estado do Tocantins, por ter reconhecido que a interditanda é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, na forma do art. 3o, II, do Código Civil, e, com fulcro no art. 1.775 do Código Civil. Pelo que foi nomeado o
senhor SEBASTIÃO BATISTA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, lavrador, RG n.º 1.335.986, SSP-TO, CPF n.º 926.217.401-20,
residente no endereço n.º 07, SN, Novo Horizonte II, em Rio Sono, Estado doTocantins, para todos os efeitos jurídicos e legais,
conforme sentença a seguir transcrita: "Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da proemial e, de
consequência, DECRETO A INTERDIÇÃO de FRANCISCA BATISTA SOUSA, declarando-a incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, nomeando-lhe como curadora, sob
o compromisso legal, o requerente, Sr. SEBASTIÃO BATISTA DE SOUSA. LAVRE-SE o termo competente, devendo constar
que é terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza,
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pertencentes ao curatelado, salvo com autorização judicial. Sem custas e honorários advocáticios. INSCREVA-SE a presente no
Cartório de Registro Civil, em conformidade com o artigo 107, §1º, da Lei 6.015/73. EXPEÇA-SE edital, que deverá ser publicado
pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito
e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela (artigo 755, §3º, do CPC). NOTIFIQUE-SE o Cartório Eleitoral da
presente interdição, para atendimento da Resolução n. 20.132/98 do Tribunal Superior Eleitoral. CIENTIFIQUE-SE o
representante do Ministério Público. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se os autos, observadas as formalidades de
praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com prioridade. Alan Ide Ribeiro da Silva-Juiz de Direito Substituto".
Para que chegue ao conhecimento de todos foi determinada a expedição do presente edital para publicação na forma disposta
no art. 1184 do CPC, aos 06 de novembro de 2014. Eu, José Humberto Barbosa Coelho, Escrivão Judicial, digitei. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Tocantínia/TO,
aos 03 de outubro de 2018. Eu, JOSE HUMBERTO BARBOSA COELHO, digitei. assinado eletronicamente Juiz(a) de
Direito Documento assinado eletronicamente por ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA , Matricula 352535 Para confirmar a validade
deste
documento,
acesse:
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar e digite o Codigo Verificador 141bb0cff44

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
PALMAS
1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 ( TRINTA)DIAS
O Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na
forma da Lei, etc
DETERMINA a CITAÇÃO da empresa requerida:CONSTRUTORA D. I. LTDA, pessa juridica de direito privado, inscrita sob o
CNPJ nº 07.197.626/0001-89 atualmente se encontra em local incerto e não sabido para tomar conhecimento- MONITÓRIA - Nº
0008665-46.2017.827.2729 -(Chave nº 824032896117) - que lhe move FREDERICO TAVARES SILVA , brasileiro, inscrito sob
o CPF nº 035.842.526-36 e para efetuar o pagamento da dívida, entrega de coisa ou obrigação de fazer ou não fazer, conforme
descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por
cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, do CPC. Caso o requerido cumpra a obrigação no prazo, ficará
isento do pagamento de custas processuais (NCPC, art. 701, §1º). No mesmo prazo, o requerido poderá opor embargos à ação
monitória. Caso não haja cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embaros, "constituir-se-á, de pleno direito, o título
executivo judicial" (NCPC, art. 701,§ 2º e 702). Não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado
Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na
forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu
(Edilene Alves Costa Gomes) Técnico Judiciário
que digitei e subscrevi.
Palmas,18 de janeiro de 2019
Assinado eletrônicamente por
AGENOR ALEXANDRE DA SILVA
Juiz de Direito

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Decreto

Decreto Judiciário Nº 121, de 06 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato,
Fernanda Pontes Alcântara, Técnica Judiciária, para o cargo de provimento em comissão de Secretária Executiva.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

Portarias

Portaria Nº 177, de 04 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, especialmente
o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando o contido no processo SEI nº
19.0.000002732-7
Art. 1º Ficam suspensas as férias do magistrado Jordan Jardim, relativamente a uma etapa do exercício de 2019 e concedidas
para ocorrer entre 6/2 e 7/3/2019, para usufruto em época oportuna, em razão do interesse da administração.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 190, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Jefferson David Asevedo Ramos para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Comarca de Itaguatins, a partir de 6/2/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 191, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar, a partir de 4 de fevereiro de 2019, a Portaria nº 277, de 1º/2/2017, que designou o magistrado William Trigilio da
Silva para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 192, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Adriano Gomes de Melo Oliveira para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, a partir de 5/2/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 5/2/2019.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 193, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado José Maria Lima para, sem prejuízo de suas funções, responder
pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Região Norte da Comarca de Palmas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 194, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Ciro Rosa de Oliveira para, sem prejuízo de suas funções,
responder pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, no período de 7/1 a 15/3/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 7/1/2019.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
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Portaria Nº 195, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Gisele Pereira de Assunção Veronezi para responder pelo
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guaraí.
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 196, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o que dispõe o § 1º do art. 18 da Resolução nº 104, de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre o Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o disposto no art. 52 da Resolução nº 17, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a organização e
funcionamento das unidades integrantes dos serviços auxiliares do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 19.0.000002990-7,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado o servidor Wagne Alves de Lima para, sem prejuízo de suas funções, secretariar a Comissão de
Regimento e Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 197, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o magistrado Helder Carvalho Lisboa para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Vara Cível da
Comarca de Tocantinópolis.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 198, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no Processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado, ad referendum do Tribunal Pleno, o juiz Rodrigo da Silva Perez Araújo para exercer a coordenação do
Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM).
Art. 2º É revogada a Portaria nº 771, de 17 de abril de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 199, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar, a partir de 6 de fevereiro de 2019, a Portaria nº 2266, de 25/10/2018, que designou o magistrado Rodrigo da
Silva Perez Araújo para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da
Comarca de Palmas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
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Portaria Nº 200, de 05 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 330, de 3/2/2017,que designou o magistrado Fábio Costa Gonzaga para, sem prejuízo de suas
funções, responder pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guaraí.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Portaria Nº 201, de 06 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000003069-7,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 2140, de 9 de outubro de 2018, que designou a magistrada Gisele Pereira de Assunção Veronezi
para responder pela Vara Cível da Comarca de Tocantinópolis.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 107/2019, de 05 de fevereiro de 2019
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/35268;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS, matrícula nº 352632, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir a servidora CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 269136, ocupante do cargo
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 12/11/2018 a 14/11/2018, com o consequente
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 108/2019, de 05 de fevereiro de 2019
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/35267;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS, matrícula nº 352632, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir a servidora CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 269136, ocupante do cargo
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 14/01/2019 a 28/01/2019, com o consequente
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 109/2019, de 05 de fevereiro de 2019
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/35265;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS, matrícula nº 352632, para, sem prejuízo de
suas funções, substituir a servidora CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 269136, ocupante do cargo
efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PALMAS no período de 07/01/2019 a 13/01/2019, com o consequente
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
FLAVIA AFINI BOVO
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 110/2019, de 05 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/35302;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CATIA CILENE MENDONCA DE BRITO, matrícula nº 110972, para, sem prejuízo de suas funções,
substituir a servidora CELIA REGINA OLIVEIRA SALES BARBOSA, matrícula nº 46163, ocupante do cargo efetivo de
ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS no período de 21/01/2019 a 04/02/2019, com o
consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 111/2019, de 05 de fevereiro de 2019
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/35309;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor AMARILDO NUNES DA SILVA, matrícula nº 138646, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a
servidora NILVANIR LEAL DA SILVA , matrícula nº 29456, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA
DE PALMEIRÓPOLIS no período de 10/01/2019 a 29/01/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao
período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 112/2019, de 05 de fevereiro de 2019
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/35309;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora DIVINA HELENA DE ALMEIDA SILVA, matrícula nº 97630, para, sem prejuízo de suas funções,
substituir a servidora NILVANIR LEAL DA SILVA , matrícula nº 29456, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS no período de 30/01/2019 a 10/02/2019, com o consequente pagamento, após a certificação
referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 113/2019, de 06 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTÍNIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2019/35393;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ADRIANA BARBOSA DE SOUSA, matrícula nº 229446, para, sem prejuízo de suas funções,
substituir a servidora CLEYJANE MOURA DA CUNHA, matrícula nº 107269, ocupante do cargo efetivo de CONTADORDISTRIBUIDOR, da COMARCA DE TOCANTÍNIA no período de 24/01/2019 a 31/12/2019, com o consequente pagamento, após
a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA

DIRETORIA FINANCEIRA
DIRETORA: MARISTELA ALVES REZENDE

Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS
Em cumprimento à Portaria nº 2.230, de 2016, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas
neste ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do
Provimento nº 13, de 2016.
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar:
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e
2. O respectivo número do processo judicial.
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br
ADELSON BONFIM DA NATIVIDADE
577.621.551-04
0004206-45.2015.827.2737
R$ 156,77
ADEMIR ALVES PEREIRA
764.976.901-15
0001817-53.2015.827.0000 R$ 1.064,00
ADESCRUP - ASSOCIAÇÃO DE
26.753.202/0001-06
5000166-02.2005.827.2731 R$ 2.030,57
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E RURAL
DE PUGMIL
ADRIANA NOGUEIRA DA CUNHA
382.561.771-87
0011249-10.2017.827.2722
R$ 46,50
ALBERTINO ALVES CRISTINO
018.173.881-34
0022812-69.2015.827.2722
R$ 17,50
ALVES & CUNHA LTDA
37.313.954/0004-07
0011945-30.2014.827.2729
R$ 208,64
AMANDA QUEIROZ SANTOS
014.514.911-07
5000665-90.2007.827.2706
R$ 57,50
ANDERSON GREYTON DA SILVA
056.582.494-57
0034486-57.2014.827.2729
R$ 167,74
ANTONIO JUVENAL DE SOUSA ABREU
205.294.903-82
0035222-75.2014.827.2729
R$ 118,91
APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
491.692.891-15
5000985-47.2007.827.2737
R$ 136,06
ASA AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S A
02.693.299/0001-32
5000254-52.2004.827.2706
R$ 35,50
BENEDITO BRINGEL SANTOS
154.963.841-68
5000665-90.2007.827.2706
R$ 57,50
COIMBRA COMERCIO DE ELETRO
07.651.063/0001-57
0031354-89.2014.827.2729
R$ 167,45
ELETRONICOS LTDA
COTAL COMERCIO DE CALCADOS E
00.073.518/0001-55
5000078-14.2003.827.2737
R$ 256,58
COMPONENTES LTDA
DICILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
803.319.712-91
0016459-21.2017.827.2729
R$ 136,76
DROGARIA PORTO REAL LTDA
26.957.449/0001-36
5000070-42.2000.827.2737
R$ 241,13
EDIMUNDO NOLETO
381.989.401-20
5001087-69.2002.827.2729
R$ 153,00
EDSON LUIS PEREIRA DE SOUZA
586.818.761-04
5006010-55.2013.827.2729
R$ 164,10
EMANUELA MARQUES ARAUJO
060.590.701-32
0021695-43.2015.827.2722
R$ 124,50
F. P. DA COSTA TRANSPORTES E COMERCIO
11.102.964/0001-67
0010652-89.2017.827.2706
R$ 54,50
FELIPE DE CARVALHO MANERBA
224.248.558-03
0041456-68.2017.827.2729
R$ 874,20
GIOVANA KATIA MUNIZ SALES
297.020.033-34
0043635-72.2017.827.2729
R$ 128,14
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HAROLDO SOARES DE ALMEIDA
IGOR INACIO BRITO
JACIRA LOPES DE SOUSA
JOSE DO CARMO BRITO
JOSUE LYRA ROCHA
JUVENAL BIANCHI JUNIOR
LUZIA NETA CARREIRO
MANOEL DE JESUS SILVA RAMOS
MARIA DOS REIS RODRIGUES SANTANA
MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO BEZERRA
MARIVALDO ROCHA CARVALHO
ODILON RODRIGUES GOMES
PAULO DA CRUZ PEREIRA MARINHO
PRENSADOS LANCHES LTDA
RAIMUNDA RAMOS DOS SANTOS
RAIMUNDO NONATO NUNES
REGINALDO ROCHA DE MORAIS
ROBERTO CARLOS FONSECA DE SOUZA
RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA
SINDICATO DOS GUARDAS METROPOLITANOS
DE PALMAS TOCANTIN
STC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SUPREMA - LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA
TERTULIANO BATISTA DA ROCHA FILHO
TUBOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS
LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL
VALDEMIR VICTOR PEREIRA
VALDIR JACINTO DUARTE
VALDIVINO EXPEDITO BOVO FILHO
VIAGENS JOHNSON LTDA
VISUAL COM VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
PARA VEICULOS LTDA
W J CANDIDO
WALDERICO JOSE CANDIDO
WNILMAR BARBOSA FERREIRA
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875.181.711-04
042.711.011-41
034.800.517-23
095.377.241-15
211.282.781-20
067.767.288-87
095.843.401-82
930.459.131-72
767.833.401-04
013.603.303-21
628.668.851-04
350.980.901-72
596.648.431-72
19.378.161/0001-41
168.833.651-68
136.466.211-68
907.015.181-20
618.866.291-53
857.905.241-68
01.230.216/0001-06

0004107-65.2016.827.2729
0002009-40.2017.827.2740
0023336-79.2014.827.2729
5000418-69.2009.827.2729
5023834-61.2012.827.2729
0020352-12.2015.827.2722
0018966-92.2015.827.2706
0018983-31.2015.827.2706
0043206-42.2016.827.2729
0042249-41.2016.827.2729
0006633-06.2018.827.2706
0016288-74.2015.827.0000
0002438-75.2018.827.2706
0003788-39.2017.827.2737
0006748-36.2015.827.2737
5001960-94.2009.827.2706
0008608-20.2015.827.2722
0001817-53.2015.827.0000
5003669-14.2012.827.2722
0033380-60.2014.827.2729

R$ 129,08
R$ 290,57
R$ 117,96
R$ 245,49
R$ 171,02
R$ 143,02
R$ 195,50
R$ 143,00
R$ 119,22
R$ 124,50
R$ 81,61
R$ 130,24
R$ 40,50
R$ 38,50
R$ 129,50
R$ 175,68
R$ 145,36
R$ 1.064,00
R$ 100,40
R$ 57,50

09.014.567/0001-91
00.624.441/0001-64
768.455.591-04
03.636.975/0001-07

0011129-15.2017.827.2706
0022751-14.2015.827.2722
5000225-64.2008.827.2737
5004040-59.2009.827.2729

R$ 71,00
R$ 24,00
R$ 424,22
R$ 44.475,43

205.117.521-72
782.686.641-34
951.015.781-34
25.019.266/0001-07
03.777.068/0001-70

0020947-11.2015.827.2722
0016477-82.2015.827.2706
0002515-43.2017.827.2731
5000299-89.2001.827.2729
5000213-71.2003.827.2722

R$ 114,92
R$ 105,50
R$ 203,97
R$ 178,50
R$ 440,16

05.973.487/0001-02
066.965.621-68
932.119.291-34

5000144-63.2008.827.2722
5000144-63.2008.827.2722
0002435-27.2018.827.2737

R$ 31,00
R$ 31,00
R$ 25,50
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
GLACIELLE BORGES TORQUATO
VICE-PRESIDENTE
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
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Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal)
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
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DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
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