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SEÇÃO JUDICIAL
2ª CÂMARA CÍVEL

SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO

Intimações de acórdãos
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020159-44.2017.827.0000
ORIGEM: COMARCA DE ARAPOEMA – TO
REFERENTE: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA Nº 0000450-18.2015.827.2708 – 1ª ESCRIVANIA CÍVEL DE
ARAPOEMA-TO
APELANTE: P.C.B.D.M.
DEFENSORA PÚBLICA: MARY DE FATIMA FERREIRA DE PAULA – DP 90001684-1
APELADA: B.L.M.
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO
PROC JUSTIÇA: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA
RELATOR: Desembargador MOURA FILHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MENOR CUIDADA POR TIA AVÓ PATERNA.
GUARDA PRETENDIDA PELO PAI. GUARDA COMPARTILHADA. INADEQUAÇÃO. PRIORIDADE DA SITUAÇÃO QUE
MELHOR PROPICIA RELAÇÕES DE AFETO COM UM DOS GENITORES - PAI. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. - A guarda compartilhada é inadequada na situação em que o casal manifesta desavenças e impossibilidade da
atuar conjuntamente nas decisões que afetam a menor - Na definição da guarda unilateral deve ser priorizada a situação mais
propícia às relações de afeto com os genitores. - Demonstrado através do conjunto probatório que a menor demonstra sentir
mais falta do pai e da avó paterna e por ter se mantido mais tempo inserida na convivência da família paterna, a manutenção da
criança no seio paterno mostra-se menos danosa, uma vez que implica estabilidade, tão necessária nesta etapa da vida. Conforme restou consignado no Parecer Ministerial, o pai pode dedicar direta e constantemente suas energias, afetos e cuidados
a menor. Não está se afirmando que a mãe não o possa fazer, contudo, pelo depoimento das testemunhas e por diversos fatores
relatados nos autos, ela teria mais dificuldades em dispor dos cuidados que a menor necessita. - Recurso de apelo ao qual se dá
provimento, para com o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido inicial e deferir a guarda
definitiva e unilateral da criança Y.L.B.M., em favor do Apelante/P.C.B.D.M.
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 1ª TURMA DA 2ª
CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiçado Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, conheceu do apelo por
presentes os requisitos de admissibilidade e, acolhendo o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, e DEU
PROVIMENTO ao apelo, com o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido inicial e deferir a
guarda definitiva e unilateral da criança Y.L.B.M., em favor do Apelante/P.C.B.D.M nos termos do voto do Relator
Desembargador JOSÉ DE MOURA FILHO. Votaram acompanhando o voto do Relator os Desembargadores ANGELA MARIA
RIBEIRO PRUDENTE e RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA. Ausência justificada do Desembargador MARCO ANTHONY
STEVESON VILLAS BOAS. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Ilustre Procurador de Justiça
OCTAHYDES BALLAN JUNIOR. Palmas-TO, 30 de janeiro de 2019. Desembargador MOURA FILHO – Relator.

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUACEMA
1ª escrivania cível
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO
AUTOS N° 5000234-23.2011.827.2704- Usucapião
REQUERENTE: Luiz Carlos Marques Simões e Júlio césar dos Santos
Advogado: Antonio Marcos Santos OAB/MG 46932
REQUERIDO: Maj Essie Naãs
Advogado: Defensoria Pública
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de intimação, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo
da Vara Cível, os autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO, sob nº 5000234-23.2011.827.2704, em que LUIZ CARLOS MARQUES
SIMÕES e JULIO CESAR DOS SANTOS, move em desfavor de MAJ ESSIE NAÃS por este meio promove a INTIMAÇÃO da
requerida MAJ ESSIE NAÃS, para que compareça à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09 de abril de
2019, às 14h00 min.
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ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

Autos n. 0016176-67.2017.827.2706
Classe Execução de Título Extrajudicial
Autor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Requerido EVAIR TAVARES DE LIMA - REVEL
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Execução Frustrada - evento 85: "Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15,
determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 01 (um) ano.Após o decurso desse prazo, sem a localização do
executado ou de seus bens, arquivem-se os autos (art. 921,§2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a
qualquer tempo (art. 921, §3º, do CPC/15).Nos termos do §4º do artigo 921, embora arquivado o processos, deverá a escrivania
monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão. Cumpra-se"
INTIMAÇÃO AO REVEL.

2ª vara da família e sucessões
Editais de publicações de sentenças de interdição

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A Drª RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da desta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei. FAZ SABER a quem o presente Edital de Publicação de sentença virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Família e Sucessões processam a ação de
INTERDIÇÃO, processo nº 0005753-14.2018.827.2706, ajuizada por CRISTIANE ALVES DA SILVA em face de JHEFFERSON
ALVES DA SILVA, onde foi determinada por sentença a interdição de JHEFFERSON ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro,
inscrito no RG nº 1.053.206 SSP/TO e no CPF nº 734.559.541-20, nascido em 10 de fevereiro de 1998, natural de AraguaínaTO, filho de Cristiane Alves da Silva, cujo assento de nascimento foi lavrado junto ao Cartório de Registro Civil de Araguaína-TO,
nº 094.188, fls. 242, livro nº A-119, residente no mesmo endereço da autora, incapacitado para os atos da vida civil em razão de
ser portador de transtorno de desenvolvimento intelectual presente no (CID 10 F84.8), tendo sido nomeada curadora à
interditada a Sra. CRISTIANE ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, inscrita no RG nº 871.942, SSP/TO e no CPF nº
010.950.271-07, residente e domiciliada na Rua Cancun, Quadra 232, Lote 10, Lago Azul IV, Araguaína-TO. Pela Juíza, no
evento-32, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, à vista do contido nos autos e
constado na entrevista, acolho o pedido da requerente e decreto a INTERDIÇÃO de JHEFFERSON ALVES DA SILVA,
nomeando-lhe CRISTIANE ALVES DA SILVA, como curadora que deverá representá-lo nos atos da vida civil, com fundamento
no art. 747, inciso II do Código de Processo Civil, bem como o art. 1767, I c/c art. 3º, III, do Código Civil. Considerando a
idoneidade da curadora nomeada, deixo de determinar a especialização da hipoteca legal. Intime-se para prestar o compromisso
mediante termo junto ao cartório desta Vara e ainda adotem-se as providências do art. 755, §3º do Código de Processo Civil.
Decreto a extinção do processo com amparo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos com
as cautelas de praxe. Araguaína-TO, 09 de Outubro de 2.018. (Ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. E, para
que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade
e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 03 de dezembro de 2018. Eu, SANDRA MARIA SALES BELO VINHAL, que o
digitei e conferi.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
A Drª RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da desta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quem o presente Edital de Publicação de sentença virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Família e Sucessões processam a ação de
INTERDIÇÃO, processo nº. 0017874-74.2018.827.2706, ajuizada por DIOMAR FELIPE LIRA em face de REGINALDO FELIPE
LIRA, onde foi determinada por sentença a interdição de REGINALDO FELIPE LIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº.
411.992 (2ª Via) SSP/TO e no CPF/MF nº.009.627.411-59, nascido em 19 de janeiro de 1977, natural de Pau D’Arco-TO, filho de
Domingos Felipe Evangelista e Maria da Conceição Lira Evangelista, cuja certidão de nascimento foi lavrada junto ao Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais de Arapoema-TO, nº. 4.784, fls. 144, livro A nº. 4-2º, residente na Rua Butiá, nº 135, Quadra
A, lote 35, Setor Vila Ribeiro, Araguaína-TO, incapacitado para os atos da vida civil em razão de ser dependente de substâncias
psicoativas (CID F 19), desde os 19 (dezenove) anos de idade, tendo sido nomeado curadora ao interditado acima indicado a
Sra. DIOMAR FELIPE LIRA, brasileira, solteira, aposentada, inscrita no RG nº.358.280, SSP/PA e no CPF nº 813.694.091-68,
residente no mesmo endereço do interditado acima mencionado. Tudo em conformidade com a r. sentença encartada no evento
17 dos autos acima indicado, cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO POSTO, à vista do contido nos autos e constado na
entrevista, acolho o pedido da requerente e decreto a INTERDIÇÃO de REGINALDO FELIPE LIRA, nomeando-lhe DIOMAR
FELIPE LIRA, como curadora que deverá representá-lo nos atos da vida civil, com fundamento no art. 747, inciso II do Código de
Processo Civil, bem como o art. 1767, I c/c art. 3°, III, do Código Civil. Considerando a idoneidade da curadora nomeada, deixo
de determinar a especialização da hipoteca legal. Intime-se para prestar o compromisso mediante termo junto ao cartório desta
Vara e ainda adotem-se as providências do art. 755, §3° do Código de Processo Civil. Decreto a extinção do processo com
amparo no art. 487, inciso l do Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro o pedido
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de dispensa do prazo recursal, com a qual concorda a Promotora de Justiça. Araguaína-TO, 05 de Dezembro de 2.018. (Ass.)
Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito.” E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 12 de dezembro
de 2018. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, técnica judiciária, digitei e subscrevi

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 500005474.2006.827.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JOAQUIM MARTINS REIS FILHO, CNPJ nº
24.840.449/0001-26, JOAQUIM MARTINS REIS FILHO, CPF nº 854.563.658-04, sendo o mesmo para INTIMAR as partes
executadas que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor do r. despacho
proferido no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " expeça-se edital de intimação aos executados, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, caso queiram,apresentem os competentes embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei nº
6.830/1980 ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez
no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 de fevereiro de 2019 (06/02/2019). Eu, PAULA CAMILA ALENCARGOMES, Auxiliar
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juizo
da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 000112958.2014.827.2706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EUPLER JOSE LOPES COUTO, CPF nº
866.003.201-25, DANIELLE PEREIRA DE MELO BARBOSA COUTO, CPF nº 882.022.161-68, ESPÓLIO DE REGINA PEREIRA
DE MELO, CPF nº 090.650.403-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar
incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferido no evento n.º 82 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: "Intime-se o executado da presente sentença, com prazo de 15 (quinze) dias, via sistema eletrônico, caso tenha
advogado constituído ou, pessoalmente caso tenha sido citado dessa forma, ou por edital nas demais hipóteses." E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça
e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, aos 07 de fevereiro de 2019 (07/02/2019). Eu, PAULA CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o digitei.

Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que atravésdeste
CITA o(s) executado(s): GOMES & BATISTA LTDA - ME - CNPJ n° 09.301.145/0001-05, por estar atualmente emlugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º0019448-69.2017.827.2706, que
lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, parapagar a importância de R$ 22.738,82
(vinte e dois mil e setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), representadapela CDA n° J-2739/2017, datada de
25/05/2017, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "... defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta)
dias, com posterior intimação da exequente para manifestar nos autos no prazo de 60 (sessenta)dias. Cumpra-se. Araguaína TO, 11 de junho de 2018. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE Juíza de Direito" E para que ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial daJustiça e afixado no placar do Fórum local.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,aos 04 de fevereiro de 2019 (04/02/2019). Eu,
JANAINA LIMA DOS SANTOS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Sergio Aparecido Paio Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): NUBIA PERES BARRA - CPF n° 972.432.801-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022951-35.2016.827.2706, que lhe move a
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$4.947,62 (quatro mil
novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), representada pela CDA n° 4008 e 4009, datada de 17/08/2016,
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em)a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
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oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o
despacho a seguir transcrito: ““... defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30(trinta) dias, Cumpra-se.
Araguaína - TO, 11 de setembro de 2018. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE Juíza de Direito “E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no
placar do Fórum local”. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 de fevereiro de
2019 (04/02/2019). Eu, JANAINA LIMA DOS SANTOS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Sergio Aparecido Paio Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s) executado(s): A. M. P. - COM. DE ARTIGOS P/ CACA & PESCA LTDA - ME, CNPJ n°07.326.365/0001-50, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃODE EXECUÇÃO FISCAL N.º
0013089-06.2017.827.2706, que lhe move a ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 22.752,35 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), representada
pela CDA n° J-765/2017, datada de 21/02/2017, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo,em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "... defiro desde logo,a CITAÇÃO POR EDITAL, com
prazo de 30 (trinta) dias, Cumpra-se. Araguaína, 11 de junho de 2018. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito" E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 de
fevereiro de 2019 (04/02/2019). Eu, JANAINA LIMA DOS SANTOS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Sergio Aparecido Paio Juiz
de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 30 (trinta) dias
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste
CITA o(s)executado(s): LA SALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME - CPF/CNPJ n°: 11.372.286/0001-52 , por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
N.º 0018021-03.2018.827.2706, que lhe move a ESTADO DOTOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para
pagar a importância de R$ 37.270,82 (trinta e sete mil duzentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), representada pela
CDA n° J-1817/2018, datada de 06/04/2018,acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no
mesmo prazo garantir(em) a Execução:efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida aparte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em
caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado
endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo,
a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV,da Lei de Execuções
Fiscais . (Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça eafixado no placar do Fórum local. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,aos 06 de fevereiro de 2019 (06/02/2019). Eu, RENATA
OLIVEIRA PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.

Juizado especial criminal
Editais

INTIMAÇÃO DAS PARTES E ADVOGADO(S)
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimados, para querendo, acompanharem a DESTRUIÇÃO de objetos
apreendidos, designada para o dia vinte do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (20/02/2019), às 08h30min, na
Empresa NESSO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, CNPJ 10.290.891/0001-11, situada na Av. Bernardo Sayão, 2145,
Vila Couto Magalhães, Araguaína-TO, serão DESTRUIDOS os objetos apreendidos conforme decisões proferidas nos Termos
Circunstanciado de Ocorrência abaixo relacionados:
01. AUTOS N°. 5015571-75.2013.827.2706 - COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
AUTOR DO FATO: Raimunda Mapa da Silva
VÍTIMA: Fabiano Alexandre da Silva e Washington Rogério Luiz Barros
OBJETO: 01 (uma) arma branca (faca), de açougue, sem marca, cabo na cor azul.
PLACA: 1007/2013.
02. AUTOS N° 5020933-58.2013.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
AUTOR DO FATO: Euclebio Costa dos Santos
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VÍTIMA: João Rodrigues
OBJETO: 01 (um) facão marca Tramontina, cabo na cor preta.
PLACA: 1018/14
03. AUTOS Nº 0020338-71.2018.827.2706 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
AUTOR DO FATO: Júlio Almeida Silva
VÍTIMA: Raimundo Gomes da Silva
OBJETO: 01 (uma) arma branca tipo (faca) de fabricação industrial, sem marca, em estado de conservação regular, cabo
material sintético cor branca.
PLACA: 1.123/2018
04. AUTOS N° 10.312/2004 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
AUTOR DO FATO: JOSÉ RIBEIRO LIMA DE SOUSA
VÍTIMA: JEAN BORGES DE QUEIROZ
OBJETO: 01 (um) paralelepípedo com aproximadamente cinco centímetros de diâmetro.
05. AUTOS N°: 0004416-87.2018.827.2706 - COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
AUTOR DO FATO: MARCIO WILKE MARQUES
VÍTIMA: A COLETIVIDADE
OBJETO: 01 (uma) arma branca tipo faca, de fabricação artesanal, sendo produzida por segmento de ferro, provida de cabo de
tecido.
PLACA N°: 1109/2018.
06. AUTOS N°: 8.959/2004 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
AUTOR DO FATO: PEDRO BATISTA DOS ANJOS
VÍTIMA: O ESTADO
OBJETO: 01 (uma) bolsa contendo aparelho denominado glins, 01 (uma) caixa com painel de leitura de refração grande, 01 (um)
microscópio monocular, 01 (uma) caixa com painel de leitura pequena, cerca de 150 (cento e cinqüenta) armações para óculos.
07. AUTOS N°: 2352/98 – COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
AUTOR: ALBERTO PEDRO DE OLIVEIRA
OBJETO: 01 (um) martelo.
PLACA N°: 08.

ARAGUATINS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (noventa) DIAS
A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que
neste Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal nº 5000043-13.2004.827.2707, chave do processo 383497756815, que a
Justiça Pública move contra o sentenciado: AILTON DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/02/1979, natural de São
Geraldo do Araguaia-PA, filho de Francisco Honorato dos Santos e Maria do Socorro dos Santos, residia no Povoado Vila
Falcão, Município de Araguatins-TO, ISTO POSTO, fica o réu AILTON DOS SANTOS, definitivamente, condenado a 13 (treze)
anos de reclusão, Na forma do artigo 33,§ 2ª, alínea "a", do C6digo Penal, a pena será cumprida inicialmente, no REGIME
FECHADO, em Presídio a ser definido na Execução Penal. Considerando que, o réu, em liberdade provis6ria, evadiu-se desta
jurisdi9ao, sem comunicar o novo endereço, o que, motivou a sua prisão na pronuncia, agora, com a sua condenação.
independentemente de trânsito em iulgado desta. expeca-se MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA, encaminhando aos
órgãos competentes, para cumprimento. Condeno-o ao pagamento das custas processuais, contudo, isento-o desse encargo
porque sua defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública. Após o transito em julgado: a) Expeça-se a competente Guia de
Execução Penal, com registro nos Cadastros competentes; b) Comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no artigo
15, inciso III, da Constituição Federal; c) Alimente-se os Cadastros competentes; d) Após as anotações de praxe, procedam-se
as baixas nos registros deste processo. e) Intime-se o r por EDITAL com prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 392, VI
e§ 1, do Código de Processo Penal. Dou a presente por publicada e as partes presentes por intimadas neste Plenário Popular, a
s 16:2Omn, do dia 20 de novembro de 2018, nesta cidade Comarca de Araguatins. Nely Alves da Cruz-Juíza de Direito Criminal,.
Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, lavrei o presente

ARAPOEMA
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
AUTOS: 0000568-28.2014.827.2708
AÇÃO: Cumprimento de sentença
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REQUERENTE: DOMINGOS FILHO BARBOSA DA SILVA
REQUERIDO: DICOR - DISTRIBUIDORA ATAC. PRODUTO DE LIMPEZA LTDA
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira Juiz de Direito da Vara Cível, desta Comarca de Arapoema-TO., na forma da Lei, etc... FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio CITA os sócios da executada
DICOR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PROD LIMPEZA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº
04.060.721/0001-48, sendo eles: MARCELO CARDOSO DA COSTA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade sob o nº 335.065 SSP/TO, inscrito no CPF/MF. nº 890.001.701-25, e KARLA SOUSA SILVA COSTA , brasileira,
casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº. 807.510 SSP/TO e inscrita no CPF sob o nº. 010.745.001-13,
residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, para se manifestarem sobre o pedido de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, se quiserem no prazo de 15 (cinco) dias, apresentando manifestação, (art. 135 do CPC). Tudo nos
termos do r. despacho a seguir transcrito: " Defiro o pedido retro. Cite-se o executado, por edital, no prazo de 20 dias, mantendo
os demais termos do despacho contido do evento 80, retornando-me conclusos. Cumpra-se. Arapoema, 12 de dezembro de
2018 José Carlos Ferreira Machado Juiz Auxiliar Portaria nº 2165/2018 GAPRE/TJTO ." E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente edital que será publicado no Diário de Justiça deste Estado e
afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos 05 dias
do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (04/02/2019). Eu, Raíris de M Bastos, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi.

AUGUSTINÓPOLIS
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, Estado
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5001069-56.2012.827.2710, figurando como autor o Ministério
Público do Estado do Tocantins e como acusado CARLOS HENRIQUE BARROSO, brasileiro(a), Divorciado , nascido aos
24/08/1969 , natural de Gurupi-TO, filho de Manoel Barroso Sobrinho e Dalgiza Rodrigues Sobrinho, atualmente em lugar incerto
e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 35. Referido acusado encontra-se denunciado
nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 303, § único e art. 306, ambos do CTB c/c art. 70 do CP. E como não tenha
sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital,
INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 02 de maio de 2019, às 13:30 horas, a
fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (07/02/2019). Elaborado por mim, Ricardo Lima
Amorim, Técnico Judiciário, matricula 352548. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS. Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, Estado
do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000629-26.2013.827.2710, figurando como autor o Ministério
Público do Estado do Tocantins e como acusado ORLANDO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, lavrador, portador da
cédula de Identidade RG nº 767.096 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 394.758.161-00, filho de Antônio ferreira da Silva e
Creuza Honorina Fernandes da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça
lançada no evento 29. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do art. 180 do Código
Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado,
pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 02 de maio de 2019,
às 13:30 horas, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser
qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à
Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (07/02/2019). Elaborado por mim,
Ricardo Lima Amorim, Técnico Judiciário, matricula 352548. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS. Juiz de Direito.

AURORA
1ª escrivania criminal
Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
O Doutor Jean Fernandes Barbosa de Castro, MM. Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca de Aurora do
Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital vir ou
dele conhecimento tiver, que foram sorteados, no dia 05 de fevereiro de 2019, às 15h30min, os 25(vinte e cinco) jurados e
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05(cinco) suplentes, a seguir nominados, que ficam convocados para a constituição do Tribunal do Júri, a reunirem-se no dia 20
de fevereiro de 2019, às 08h30min, na Câmara Municipal, situada na Praça Zuza Tavares, s/n, Centro, nesta cidade de Aurora
do Tocantins, quando terão início os julgamentos do réu MARCIONE DIAS DOS SANTOS, por crime previsto nos artigos 121, §
2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, referente aos autos de nº 0000276-29.2017.2711, atendendo à pauta de julgamento
previamente organizada, devendo os convocados ficar à disposição da Justiça, até serem dispensados na forma da lei.
JURADOS:
1-Deuzira da Costa Santos, brasileira, funcionária pública, residente em Aurora do Tocantins;
2-Irenita Aparecida Borges, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliado em Combinado;
3-Celine Francisco da Silva, brasileira, costureira, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins;
4-Rejane Batista Moreira Rocha, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins;
5-Carlos Rodrigues Lima, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Aurora;
6-Danúbia Oliveira Moura, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliado em Aurora;
7-Maria Erivan Ferreira da Silva, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins;
8-Josemária Ferreira Gândara, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora;
9-José Geraldo Carvalho Barbosa, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Combinado;
10-Suzane Borges de Aguiar, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins;
11-Maria de Fátima Gonçalves Pereira, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Combinado;
12-Maria Macedo da Silva, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Combinado;
13-Juranice Francisco Moreira, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins;
14-Lourival de Oliveira, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Combinado;
15-Firmino Alves Filho, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins;
16-Luciano Magno Costa Gomes, brasileiro, funcionário público, residente em Novo Alegre;
17-Odinei Moreira Neto, brasileiro, motorista, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins;
18-Rone Jonanthan Pereira de Melo, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Combinado;
19-Palminda Rodrigues de Almeida, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Novo Alegre;
20-Edilson Martins Carneiro, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Combinado;
21-Cristiane Ferreira Gândara Moura, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins;
22-Iamara Teixeira Vaz, brasileira, funcionária pública, residente em Aurora do Tocantins;
23-José Ivan de Carvalho, brasileiro, farmacêutico, residente e domiciliado em Combinado;
24-Maria de Abreu Neiva, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins;
25-Idalina Rodrigues da Silva, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins;
SUPLENTES DE JURADOS:
01-Hudson Cardoso Severo, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Aurora do Tocantins;
02-Emília de Oliveira de Morais, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Combinado;
3-Carlos Alves de Oliveira, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado em Novo Alegre;
4-Robson Layane Luiz Barbosa, brasileiro, funcionário público, residente em Combinado;
5-Lúzia da Silva Santos, brasileira, funcionária pública, residente e domiciliada em Aurora do Tocantins.
E para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz de Direito, a expedição deste EDITAL, que será afixado no
lugar de costume e publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins. Aurora do Tocantins, 07 de fevereiro de 2019. Eu.
Rosanne Pereira de Souza, Escrivã Judicial o lavrei e subscrevi. (ass.) Jean Fernandes Barbosa de Castro, Juiz de Direito

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 0000257-80.2018.827.2713. Autor: Ministério Público Estadual Acusado: LUCAS
CARDOSO DA SILVA. O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal desta Comarca de
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM
U DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste
devidamente CITADO o acusado LUCAS CARDOSO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Colinas do
Tocantins-TO, nascido em 19/06/1999, filho de Simone Cardoso da Silva, portador da carteira de identidade nº 1305446 SP/TO e
CPF n°068.191.221-95, residente na rua Florianópolis, n° 1559, setor Santa Rosa, na cidade de Colinas do 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 articular, 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 e 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 afixada no local de costume. Colinas do Tocantins, 12 de novembro de 2018. Eu, POLIANA SILVA MARTINS,
Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA-Juiz de Direito.

ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4437 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2019

9

1ª vara de família, sucessões, infância e juventude
Boletins de expediente

BOLETIM EXPEDIENTE 002/12 – ARSN Autos n. 0001673-83.2018.827.2713 , Ação: Averiguação de paternidade
Requerentes: J. F. C., representado por sua mãe LINDA MARCIA CAETANO BATISTA Advogado: Dr. Sergio Menezes Dantas
Medeiros – OAB/TO 1659 Requerido: FAUSTO ALMEIDA FERNANDES Fica a parte querida o senhor FAUSTO DE ALMEIDA
FERNANDES, português, casado, residente em Rua Dr. Hilário Almeida Pereira, n. 77, 3560-158, Sátão, Portugal, intimado para
comparecer à audiência de instrução designada para o dia 27/03/2019 às 14:40 h40min, conforme despacho do evento 40,
Colinas do Tocantins,TO, Brasil.

CRISTALÂNDIA
1ª escrivania cível
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 10(DEZ) DIAS
Justiça Gratuita
O Dr. WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito desta Comarca de Cristalândia - Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Escrivania de Família,
Sucessões, Infância e Juventude e 2º do Cível, processou os autos de AÇÃO DE TUTELA E CURATELA, registrado sob o
nº.0000134-13.2017.827.2715, no qual foi decretada a Interdição de Erculano Bezerra da Silva,brasileiro, solteiro, RG 1.266.000
SSP/TO e CPF nº 006.820.811-16, filho de Constância Bezerra da Silva, nascido em 21/04/1997, em Miracema do Tocantins/TO,
residente e domiciliado próximo Av. Tiradentes, Quadra 01, Lote 12, Setor Novo, em Nova Rosalândia / TO, CEP 77.495-000,
todavia apresenta possível deficiência intelectual, transtorno mental neurológico e transtorno não específico,denotando ser
incapaz de gerir os atos da vida civil, restando sequelas, tendo sido nomeado a Srª. Maria Gonçalves Martins, para sob
compromisso, nos termos da sentença do evento 40 que em resumo tem o seguinte teor: " 26. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO NA INICIAL e,portanto DECRETO a INTERDIÇÃO de ERCULANO BEZERRA DA SILVA,
declarando–o relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º do Código Civil,
nomeando-lhe com curador a sua filha MARIA GONÇALVES MARTINS, a fim de que possa reger os atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial do interditado,prestando compromisso através do competente termo nos autos. Assim,
não poderá o interditado,sem o curadora, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, nos termos dos artigos 747 eseguintes do CPC e art.
1.767,inciso I do Código Civil. E em consequência,JULGO EXTINTO OPROCESSO com resolução de mérito, nos termos
opostos no art. 487, inciso I do CPC.Publiquem-se os editais de praxe pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalos de 10
(dez) dias entre cada publicação. Desnecessária a publicação na imprensa local, devendo fixar no mural do fórum.E em
obediência ao disposto no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se mandado de averbação para que seja inscrita no
Registro Civil de Pessoas Naturais Competentes. Deverá a curadora, nos termos do art. 84, §4º, da Lei nº 13.146/2015,
prestar,anualmente,contas de sua administração, apresentando o balanço do respectivo ano As contas deverão ser
apresentadas em forma mercantil, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver,bem
como o respectivo saldo,sendo instruídas com documentos justificativos (CPC, art. 551).As contas deverão ainda, ser prestadas
em autos apartados (CPC, art. 553), distribuídos por dependência a este feito no mês de janeiro de cada ano.A curadora deverão
prestar contas anualmente a este Juízo, por meio de seu Advogado ou por Intermédio da Defensoria Pública e do sistema eProc, relatando os cuidados adotados, atividades desenvolvidas e o balanço do ano,sempre no dia 30 de novembro, com
fundamento no art. 84, § 4º, da Lei 13.146/2015. 20. Para fiscalização do controle das prestações de contas anuais, os presentes
autos deverão ser remetidos ao Ministério Público no mês de fevereiro de cada ano, a partir do próximo ano,após a serventia
certificar se houve distribuição de prestação de contas pela curadora na forma determinada nesta decisão Deixo de suspender os
direitos políticos do interditado, em razão do disposto no art. 76 da Lei13.146/2015. 22. Defiro o pedido de assistência judiciária
gratuita. 23. Publique-se. Registre-se.Intimem-se. CUMPRA-SE.APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA e,
cumpridas as formalidades,arquivem-se os autos, dando-se baixa com as anotações pertinentes.Cristalândia/TO,data no sistema
e- Proc. WELLINGTON MAGALHÃES -Juiz de Direito. Cristalândia/TO".DADO EPASSADO nesta cidade e Comarca de
Cristalândia -TO, aos 05 (cinco) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu Selma Lucia de Coelho
Silva, Servidora de Secretaria que o digitei e subsc._________.CERTIDÃO: Certifico e dou fé que afixei o presente Edital no átrio
do Fórum local e na forma determinada, na presente data. Em,___/___/2019.

DIANÓPOLIS
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias
AUTOS: 0000011-41.2019.827.2716
DENUNCIADO: EDSON BERNIERE
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio INTIMA EDSON
BERNIERE, CPF: 57573280025, brasileiro, casado, construtor, natural de Getúlio Vargas/RS, filho de Ivone Baldu e Sionísio
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Eduardo Berniere, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15) 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 cientificar-se da DECISÃO proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 000001141.2019.827.2716 , conforme resumo abaixo transcrito: "(...) REALTÓRIO EM SÍNTESE. DECIDO: Trata-se de pedido de
medidas protetivas de urgência. Ressalto que a competência para estabelecer as medidas protetivas de urgência, enquanto não
criados os Juizados de Violência Doméstica, é do Juízo Comum Criminal. Assevero que referidas providências cautelares podem
ser concedidas pelo Juiz independente de audiência das partes (inaudita altera pars), haja vista o princípio da proteção integral
da mulher em situação de vulnerabilidade, conforme preceitua o artigo 19, § 1º, da Lei n.11.340/2006. Ao analisar as informações
nos autos, constato a imprescindibilidade da concessão das medidas ora pleiteadas, eis que o Ofensor tem histórico de praticar
violência moral contra a Ofendida, deixando-a aterrorizada. Cabe ao Poder Judiciário garantir a proteção da parte vulnerável,
com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ante o exposto, com fundamento no artigo 20,
parágrafo único da Lei n. 11.340/06, defiro a favor da Ofendida, para serem cumpridas de imediato, as seguintes medidas
protetivas: 1ª) Afastamento do Ofensor do lar, domicílio ou local de convivência onde mora a ofendida; 2ª) Proibição do Ofensor
de se aproximar dela por menos de cem (100) metros; 3ª) Proibição do Ofensor de entrar em contato com ela, por qualquer meio.
Caso o Ofensor não cumpra as medidas estipuladas, terá decretada a sua prisão preventiva, conforme previsto no artigo 313,
inciso III do CPP. As medidas, a princípio, vigorarão pelo prazo de seis meses. Decorrido este prazo sem manifestação da vítima,
independente de nova conclusão, BAIXEM-SE. Dou a esta força de MANDADO DE PROTEÇÃO. Intime-se o Ofensor.". 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 07 de fevereiro de 2019. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES
FILHO, Técnico Judiciário, lavrei o presente. MANUEL DE FARIA REIS NETO - Juiz de Direito

FILADÉLFIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 0001724-21.2014.827.2718
O Doutor Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito respondendo por esta Comarca de Filadélfia-TO, no uso de suas
atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio
INTIMA o acusado ROGÉRIO DO CARMO FELIPE, brasileiro, em união estável, lavrador, portador da RG n°5418584 SSP/GO,
nascido em 21/02/1988, natural de São Geraldo do Araguaia/PA, filho de Eunice Carmo Felipe, residia na Rua Marechal
Teodoro, próximo ao Bar Estrela Dalva, Setor Nova Filadélfia, Filadélfia/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, da
SENTENÇA CONDENATÓRIA do evento 104, dos autos de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n.º 000172421.2014.827.2718, que o condenou nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343-06, reconhecendo o tráfico privilegiado, previsto
no §4.º do mesmo artigo, à pena de 4 (quatro) anos, 2(dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e
dezesseis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Condenou ainda o acusado ao
pagamento das custas processuais, porém suspensa a exigibilidade do pagamento em razão dos benefícios da assistência
judiciária, deferido ao acusado, nos termos da Lei nº. 1.060/50. Determinou ainda a Sentença Condenatória a destruição da
droga apreendida e a perda do valor em dinheiro apreendido. Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via no
placard do Fórum local. Filadélfia, 05 de fevereiro de 2019. Eu, Flávio Moreira de Araújo, Técnico Judiciário, digitei e conferi. (as)
Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz de Direito em Substituição.

GUARAÍ
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude
Editais de citações com prazo de 30 dias

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito em substituição automática da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude
e Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS, registrada sob o n. 5000668-87.2013.827.2721,
movida por G.S.C., representado por sua mâe R.M.S.deC. em desfavor de DENILSON CAMPOS DA SILVA, brasileiro, solteiro
garçom , portador do RG nº 105856 SSP/TO, incrito no CPF sob o nº 777.707.901-82; encontrando-se atualmente em lugar
incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o requerido, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento das
prestações alimentícias vencidas, bem como as que vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de decretação de sua prisão civil, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, além de
protesto da dívida. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito em substituição automática, Fábio
Costa Gonzaga, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard
do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins,
aos 30 de janeiro de 2019 (30/01/2019). Eu, Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei.
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Juizado especial cível e criminal
Às partes e aos advogados

Nº do Processo: 0001112-35.2018.827.2721 – Chave do Processo: 519203467918 Ação: IndenizatóriaReclamante: MONIQUE
ESTEFANNY RODRIGUES GOMES] Reclamada: ENERGISA TOCANTINSDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogada:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB (TO) n. 5.836-A Sentença dos Embargos: (evento65): A parte
reclamada, inconformada com a sentença prolatada no evento 56 opôs tempestivamente embargos de declaração nos termos do
evento63, sob alegação de que o valor arbitrado nos danos morais é desproporcional e abusivo. Todavia, verifica-se que razão
não assiste à embargante, senão veja-se: Pela leitura dos presentes embargos declaratórios, verifica-se que a parte reclamada
pretende, por meio do presente recurso, exclusivamente, ver reexaminada e decidida à controvérsia de acordo com suas razões
apresentadas, no entanto, ressalta-se que este não é o recurso próprio para tanto. Assim sendo, em que pese toda
argumentação expendida acerca da alegada omissão existente na sentença objurgada nos moldes alhures citados, não se extrai
desta qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido, conforme pode se vê do evento 56. Dessa
forma, ante todo o exposto, recebo os embargos de declaração, porém os rejeito. Intimem-se. Guaraí, 04/02/2019.Fábio Costa
Gonzaga Juiz de Direito

MIRACEMA
Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Autos nº 0001722-93.2015.827.2725
Ação Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
Requerente : WESLEY OLIVEIRA NUNES REPR POR SUA MAE MARIA LUCILENE OLIVEIRA BATISTA
Requerido: WILTON NUNES DA SILVA
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto Juiz de Direito da Vara de Família, Infância e Juventude e 2º do Cível desta cidade e
Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital
virem e dele conhecimento tiverem, que na ação de Interdição n.º0001722-93.2015.827.2725, 135453622515 tendo como
requerente WESLEY OLIVEIRA NUNES REPR POR SUA MAE MARIA LUCILENE OLIVEIRA BATISTA e Interditando(a)
WILTON NUNES DA SILVA, sendo o presente para INTIMAR a requerente WESLEY OLIVEIRA NUNES REPR POR SUA MAE
MARIA LUCILENE OLIVEIRA BATISTA, brasileira, casada, estando atualmente em endereço incerto e não sabido para que no
prazo de 05 (cinco) dias, informe se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do
processo. Tudo conforme respeitável despacho a seguir transcrito: "Razão assiste o representante do Ministério Público (evento
88), intime-se a parte autora pessoalmente, no último endereço informado por esta, para informar em 05(cinco) dias, se o
executado quitou o débito objeto da presente execução, bem como se a mesma tem interesse no prosseguimento do feito, sob
pena de extinção. Caso não seja localizado, intime-se via edital com prazo de 30 dias.Cumpra-se. Intimem-se.Miracema 30 de
outubro de 2018. (as) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto". DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do
Tocantins-TO, aos 07 de fevereiro de 2019. Eu,CATIA CILENE MENDONÇA DE BRITO, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.

Editais de citações com prazo de 20 dias

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O Doutor MARCO ANTÔNIO DA SILVA CASTRO Juiz de Direito em 1ª Substituição Automática da Vara de Família, Infância e
Juventude e 2º do Cível desta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado doTocantins, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos os quanto o presente edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório se
processaram os autos de Alimentos - Lei Especial Nº5.478/68 nº 0001161-06.2014.827.2725, requerida por TASSIA
APARECIDA VIEIRA MORAIS REPR POR JOANICE DO NASCIMENTO VIEIRA em desfavor de ELIZEU MORAIS DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 225.121, SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o n° 836.271.111 68, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, e por meio deste fica CITADO de todo teor da presente ação,bem como,
INTIMADO da respeitável decisão, onde os ALIMENTOS PROVISORIOS foram fixados em 50%(ciquenta por cento) sobre o
salário mínimo vigente, na agência da Caixa Econômica Federal, agência nº0862-1, conta corrente nº1810-4, Banco do Brasil;
fica o requerido também INTIMADO para comparecer perante este Juízo no para audiência de Conciliação/Instrução e
Julgamento designada para o dia 14 de março 2019, às 14:00 horas sito à Praça Mariano de Holanda Cavalcante nº 802, nesta
cidade de Miracema do Tocantins-TO, devendo comparecer à referida audiência acompanhado de Advogado,
independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e arquivamento e a daquele em
confissão e revelia, na audiência se houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado ou
Defensor Público, quando será feita oitiva das testemunhas presentes. E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se
este Edital que será publicado na forma da lei e terá uma via afixada no placard do fórum local, na forma e sob as penas da Lei.
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DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 07 de fevereiro de 2019. Eu, CATIA CILENE
MENDONÇA DE BRITO, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS
O Doutor CLEDSON JOSE DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quantos o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem
conhecimento que, por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, processo nº 0000124-38.2014.827.2726, chave de acesso 542771919914, requerido pelo BANCO
BRADESCO S.A. em desfavor de CEREAIS PARAISO - COMERCIO DE CEREAIS E SAL LTDA - ME - CNPJ nº
97.552.333/0001-65, CLÉIA CASTRO SOUZA CPF nº 898.086.221-00 e MARCELO RIBEIRO GARCIA CPF sob o nº
914.721.481-34, sendo o presente para CITAR a empresa executada, CEREAIS PARAISO - COMERCIO DE CEREAIS E SAL
LTDA - ME - CNPJ nº 97.552.333/0001-65 e os sócios solidários CLÉIA CASTRO SOUZA, brasileira, casada, comerciante,
inscrita no CPF sob o nº 898.086.221-00 e MARCELO RIBEIRO GARCIA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº
914.721.481-34, estando em lugar incerto e não sabido, para que efetuem o pagamento integral da dívida e atualizações, no
prazo de 5 dias, sob pena de penhora on line, CIENTIFICAR de que, se garantida a execução, poderá apresentar embargos,
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme Decisão lançada no evento 51, acostada aos autos. E para que ninguém
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do
Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 07 de fevereiro de 2019. Eu,
Marcos Suel Fernandes Aguiar, Aux. Cível TJ/TO 352705 digitei o presente.

Às partes e aos advogados

AUTOS Nº. 0002433-27.2017.827.2726 - CHAVE: 594380237117
Classe Judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exequente: AGROCASTRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
Advogado: Dr. ROBERTO NOGUEIRA OAB/TO 726B
Executado: RUBENS LOURENÇO SOARES DE LIMA
Advogado:
INTIMAÇÃO: Intimo o executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a importância discriminada e atualizada indicada
pelo credor no evento 23.

1ª escrivania criminal
Às partes e aos advogados
AÇÃO PENAL 0002612-92.2016.827.2726
Réu: CLEITON DOS SANTOS ALVES
Defesa: Defensoria Pública
Intimação: Fica o acusado devidamente intimado da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/02/2019 às
10:00h no edifício do Fórum local situado na Rua 32 s/n, ao lado do hospital municipal, nesta cidade

NOVO ACORDO
1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias.
De ordem da Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, titular da Comarca de Novo Acordo, Estado do
Tocantins, que dê-se cumprimento ao constante: Processo nº: 5000009-28.2011.827.2728 Chave: 946759480713 Ação:
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Requerente: Maria Nilva Glória Rodrigues Requerido: Rubens
Pereira Lopes FINALIDADE: CITAR por este edital, o requerido, RUBENS PEREIRA LOPES, portador do CPF: 963.032.12115,filho de Pedra Pereira dos Santos, residente e domiciliado na Rua Ceará, s/nº, Santa Tereza do Tocantins, para em 3 (três)
dias efetuar o pagamento do débito alimentar atualizado. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza,
que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado
na forma da lei. Novo Acordo, 23 de janeiro de 2019, Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei.
Aline Marinho Bailão Iglesias
Juíza de Direito
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PALMAS
1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 30 dias
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
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 parte requerida: ANTONIA LISBOA SOUZA - CPF: 449.305.501-49 , que, atualmente, se encontra
em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Pedido de Monitória - Nº 0008899-96.2015.827.2729 - (Chave nº
940381439515) - que lhe move CÉLIO FERREIRA MACHADO - CPF: 884.557.341-91 e para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso
queiram, efetuem o pagamento do valor do débito e dos respectivos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 701, do Caderno Instrumental Civil de 2015, ou para que, no mesmo prazo, possam
oferecer embargos. Caso o mandado de pagamento seja cumprido no prazo estipulado, o requerido ficará isento do pagamento
de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). 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 (DUCENEIA BORGES DE OLIVEIRA). Escrivã Judicial que digitei e subscrevi.
Palmas, 23 de Janeiro de 2019
AGENOR ALEXANDRE DA SILVA
Juiz de Direito

1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
AUTOS Nº 0022994-63.2017.827.2729 - Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): JOEL TOMAZ DA COSTA
FINALIDADE: O juiz de direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas, 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) JOEL TOMAZ DA COSTA, brasileiro, solteiro, guardador de carro, nascido aos 10/04/1979, em Imperatriz-MA,
filho de Maria Auxiliadora Tomas da Costa e Raimundo Monteiro da Costa, residente e domiciliado na RUA Veneza, nº. 30, no
município de Caxias/MA, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0022994-63.2017.827.2729, cujo resumo segue transcrito: "SENTENÇA 1.
RELATÓRIO Trata-se de Ação Penal Pública formulada em desfavor de JOEL TOMAZ DA COSTA, devidamente qualificado nos
autos, imputando-lhe a prática da conduta tipificada no artigo 157 do Código Penal. Aduz a peça acusatória os seguintes fatos:
"Constam dos autos de inquérito policial que, no dia 22 de novembro de 2013, por volta das19h45min, próximo à Ponte, entre o
espaço cultural e a feira da Quadra 304 Sul, nesta Capital, o denunciado JOELTOMAS DA COSTA, mediante grave ameaça
exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (um)aparelho de celular, da marca LG, modelo C199, IMEI
355655051068007 e IMEI 355655051068015, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais), de propriedade da vítima Antônio Dheyson
da Silva Oliveira.Segundo apurou-se, no dia supramencionado, a vítima desceu do coletivo no ponto próximo ao Espaço Cultural,
e seguiu a pé nesse sentido,mas foi surpreendido pelo denunciado que simulando esta armado, colocando as mãos sob as
vestes, ordenou ao lesado que lhe entregasse o celular, e ainda o ameaçou dizendo: "ia matá-lo". A vítima muito temerosa,
acabou entregando o aparelho ao denunciado que em seguida empreendeu fuga, rumo a Praça do Bosque, nesta capital. Ocorre
que a Polícia Militar fazia a ronda próximo a Praça do Bosque, e por volta das 21 horas avistou o denunciado, o qual se assustou
quando viu a viatura e saiu correndo, motivo pelo qual a guarnição suspeitou do mesmo e resolveu persegui-lo. Ao abordá-lo foi
feita a revista, sendo encontrado com ele 01 aparelho de celular, ocasião em que foi interpelado sobre a propriedade do bem,
tendo o denunciado afirmado que era dele. No entanto, a polícia consultou a agenda do telefone e ligou para número que
aparecia o nome "Tia Sula", a qual afirmou que o celular pertencia ao seu sobrinho. Diante dos fatos, o Autor foi levado a
Delegacia, e lá se encontrou com a vítima, que reconheceu o celular e o denunciado como o Autor do fato. A res furtivas foi
apreendida, submetida à perícia e restituída a vítima." Recebida a denúncia no dia 06 de julho de 2017, o réu foi citado e
apresentou resposta à acusação (evento 23). Adiante, o recebimento da inicial foi reiterado ante a inocorrência das hipóteses
previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, sendo designada à instrução. Na fase instrutória, as testemunhas foram
ouvidas, porém o acusado não foi interrogado, pois quando procurado, não foi encontrado,razão pela qual foi decretada sua a
revelia. As alegações finais foram apresentadas através de memoriais escritos pelo Ministério Público, que pugnou pela
condenação do acusado na forma apresentada pela inicial. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por
entender que não existem provas suficientes para a condenação. Alternativamente requereu a desclassificação para o delito de
furto, afirmando que não há comprovação o emprego de violência ou grave ameaça. Por fim, requereu a fixação de pena em seu
mínimo legal, com a substituição por penas alternativas. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Do Mérito Inicialmente, da
análise dos autos, sobretudo do depoimento da vítima em juízo, verifico que a conduta imputada ao acusado se amolda à
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conduta prevista no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo necessária a desclassificação ante a não comprovação da
ocorrência de constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. A
vítima Antônio Dheyson da Silva Oliveira relatou em juízo que estava em um ponto de ônibus nas proximidades do Espaço
Cultural, no momento em que foi abordada pelo acusado, que lhe exigiu a imediata entrega do aparelho celular, porém, sem
qualquer tipo de ameaça ou simulação de estar armado. Nesse sentido, no que se refere à materialidade do delito, entendo
suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 8741E/2013, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição,
Laudo Pericial de Avaliação de Objeto, bem como pela prova oral coligida tanto na fase policial como em juízo. A
verossimilhança da alegação quanto aos indícios da autoria também está comprovada. Embora não interrogado em juízo,
quando ouvido perante a Autoridade Policial o acusado negou a prática do roubo, afirmando que teria comprado o aparelho
celular na Feira Coberta da 304 Sul, naquele mesmo dia. Tal negativa encontra-se completamente desassociada ao conjunto
probatório produzido, não merecendo respaldo. O policial militar Orlando da Silva Vieira afirmou que no dia dos fatos sua
guarnição realizava patrulhamento rotineiro, ocasião em que o acusado ao avistar a viatura começou a correr, razão pela qual o
mesmo foi abordado e revistado, sendo encontrado o aparelho celular da vítima. Por fim, afirmou ainda que após consultar a
agenda do celular, efetuou uma ligação para uma tia da vítima, possibilitando assim a restituição do aparelho ao seu real
proprietário. Ademais, registra-se ainda que após ter sido avisado sobre a prisão do acusado, a vítima foi até a Delegacia de
Polícia e reconheceu o acusado como aquele que havia praticado o crime momentos antes. Por fim, embora ocorra a
desclassificação para o delito de furto simples, ressalto que pelo fato de guardar contra si diversos registros criminais, o acusado
encontra-se impedido de ser beneficiado com a Suspensão Condicional do Processo, nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95.
3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, razão pela qual
CONDENO JOEL TOMAZ DA COSTA como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. 4. DA DOSIMETRIA DA
PENA Em respeito ao mandamento constitucional da individualização da pena, previsto no artigo5.º, XLVI, da Constituição
Federal, e às circunstâncias moduladoras do artigo 59, caput, do Código Penal, passo a sua dosimetria. Na primeira fase, para a
fixação da pena, deixo de valorar a culpabilidade, pois não ultrapassa àquela descrita no tipo penal em que incorreu. O réu não
possui maus antecedentes demonstrados nos autos, assim considerado sentença penal condenatória com trânsito em julgado
anterior o dia dos fatos. Em relação à conduta social, não há elementos que a descrevam, sendo, portanto, neutra. A
personalidade não foi estudada. Os motivos do crime são insignificantes. As circunstâncias foram irrelevantes. As consequências
não foram graves, notadamente ante a restituição do aparelho celular à vítima. O comportamento da vítima não influenciou na
conduta do acusado, sendo, portanto interpretado de forma neutra. Levo em consideração para o cômputo da pena a incidência
de 3 (três) anos entre a pena mínima e máxima para o tipo penal; o número de 8 (oito) circunstâncias judiciais a serem valoradas
e a pena mínima como base para o cômputo. Desse cálculo, considerando a inexistência de circunstância desfavorável ao réu,
fixo apena base em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausentes
causas de aumento e de diminuição da pena. No tocante à pena de multa, atento às condições econômicas do réu, bem como às
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, fixo em 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, adotando
como valor do dia-multa 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que deverá ser atualizado
monetariamente quando da execução. 4.1 Do Cumprimento da Pena Com base no artigo 44, inciso II e III, do Código Penal, e
considerando o histórico de condenações do réu, deixo de substituir a pena privativa de liberdade,observando que a substituição
é insuficiente para que seja viabilizada a ressocialização do réu. Quanto ao regime, inicialmente deverá ser cumprido no aberto,
conforme dispõe o artigo 33, § 2.º, "c", do mesmo Diploma,evidenciando a necessidade de fiel cumprimento da restrição imposta,
sob pena de conversão da pena em privativa de liberdade. A teor do exposto acima, inexistindo os motivos que ensejam a prisão
preventiva, concedo ao réu o direito de interpor apelação em liberdade. Condeno-lhe, ademais, ao pagamento das custas
processuais, suspendendo sua execução nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50, por tratar-se de causa patrocinada pela
Defensoria Pública. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS. Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo
15, III, da CF; b) Extraia-se guia de execução penal a ser encaminhada, via Distribuição, à 4ª Vara Criminal desta comarca; c)
Oficie-se ao Instituto de Identificação para fins de cadastro e alimentação do INFOSEG. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas - TO, 26
de janeiro de 2018. RONICLAY ALVES DE MORAIS JUIZ DE DIREITO". Eu, ATHUS MAGNO ROCHA VIANA, digitei e
subscrevo.

2ª vara da fazenda e registros públicos
Editais de citação
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Doutor EDIMAR DE PAULA, MM. Juiz de Direito respondendo pelo Juízo, 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros
Públicos da Comarca de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação virem ou dele
tiverem conhecimento que, fica devidamente CITADO o requerido OTAVIANO FÉLIX NERES, CPF Nº 000.485.301-19,
brasileiro, atualmente em lugar incerto e não sabido dos autos nº 0033659-46.2014.827.2729, ação de procedimento comum em
que Pedro Alves Pinto move em desfavor do Estado do Tocantins, Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN-TO., e
Otaviano Félix Neres, bem como, para querendo responder aos termos da ação mencionada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articuladas pelo autor, nos termos dos arts.335 e 344 do NCPC. E
para que ninguém possa alegar ignorância, foi determinada a expedição do presente edital, que será publicado na forma da lei.
Eu, Márcia Regina Pereira Silva - Escrivã Judicial, que o digitei e subscrevo. Palmas-TO., 06 de fevereiro de 2019. Edimar de
Paula - Juiz de Direito respondendo pelo Juízo.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)
O Dr. Edimar de Paula, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de
Palmas, na forma da Lei. Faz Saber a todos quantos o presente Edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento que fica
o litisconsorte passivo necessário HELIO MORAIS DA ROCHA, inscrito no CPF sob nº 948.004.053-00, estando em lugar incerto
e não sabido, citado para os termos da presente ação e caso queira apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
dos efeitos processuais pertinentes, tudo de acordo com o despacho proferido nos autos. Ficando ciente que a resposta deverá
ser feita diretamente no sistema eletrônico de processos, no site: www.tjto.jus.br – sistema do E-proc, conforme autos
n.º 0016130-77.2015.827.2729, onde poderão ser consultados os autos na íntegra. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Palmas/TO, 06 de
fevereiro de 2019. Edimar de Paula. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara da Fazenda.EDIMAR DE PAULA. Juiz de Direito.
Respondendo pela 2ª vara

Vara de execuções fiscais e ações de saúde
Editais de intimações 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: FABYANO Z BORGES – CNPJ/CPF: 010.334.951-07, 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 0032026-29.2016.827.2729, 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). 20160008207, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20160008208, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20160008213, inscrita em 06/04/2016, referente à
COSIP; 20160008215, inscrita em 06/04/2016, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 2.708,74 (Dois Mil e Setecentos e Oito Reais e Setenta 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, 6 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: ELETROEL ELETRIFICAÇÕES LTDA– CNPJ/CPF: 02.856.496/0001-25,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0015597-50.2017.827.2729, 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). 20170013889, inscrita
em 05/02/2014, referente à TLF; 20170013890, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.952,71 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a 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, 7 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

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: A3 COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – CNPJ/CPF: 14.732.329/0001-51, 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 0019452-03.2018.827.2729, 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). 20180000667, inscrita em
25/03/2015, referente à TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.888,64 (Dois Mil e
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Oitocentos e Oitenta e Oito 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, 6 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: ADARIO MARTINS DE ALMEIDA – CNPJ/CPF: 11.031.905/0001-45, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0019677-23.2018.827.2729, 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). 20180000728, inscrita em
22/07/2016, referente à TLF - TX; 20180000729, inscrita em 22/07/2016, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.476,16 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis 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, 6 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: CAPROL LTDA – CNPJ/CPF: 04.433.201/0001-33, por estar atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc - nº 0035256-16.2015.827.2729, 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). 20150012904, inscrita em : 05/02/2014, referente à
TLS - TX; 20150012905, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 858,78 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta 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, 6 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: M & L ELETRONICOS LTDA - ME – CNPJ/CPF: 08.720.308/0001-13, 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 0019717-05.2018.827.2729, 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). 20180000761, inscrita em
31/01/2018, referente à ISS-NFSE; 20180000762, inscrita em 06/03/2017, referente à TLS - TX; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 95.971,19 (Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e
Dezenove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária;
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO
curador especial que atue perante a 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, 6 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: VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO – CNPJ/CPF: 776.315.101-30,
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 0019734-41.2018.827.2729, 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). 20180000795,
inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20180000796, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20180000797, inscrita em
06/03/2017, referente à TLF; 20180000798, inscrita em 06/03/2017, referente à ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 9.349,03 (Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Nove 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, 6 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: DIOGO DA SILVA ARRUDA – CNPJ/CPF: 017.810.401-92, 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 0020413-46.2015.827.2729, 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). 20150005757, inscrita em
05/02/2014, referente à TLS; 20150005758, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20150005759, inscrita em 25/03/2015,
referente à TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.506,00 (Um Mil e Quinhentos e Seis
Reais), 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, 6 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: ANNOR JORGE NADER – CNPJ/CPF: 086.963.491-72, 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 0000133-49.2018.827.2729, 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). 20170027918, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170027920, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.557,83 (Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta 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, 6 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 DE ALCANTAR PANIAGO – CNPJ/CPF: 599.407.271-00, 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 0000085-90.2018.827.2729, 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). 20170027821, inscrita em
06/03/2017, referente à COSIP; 20170027822, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 4.849,23 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte 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, 6 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: KLEYTON CASTRO SANTANA – CNPJ/CPF: 006.982.491-60, 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 0000752-81.2015.827.2729, 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). 20140029193, inscrita em
08/01/2013, referente à TLF; 20140029194, inscrita em 04/01/2012, referente à TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.637,54 (Um Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta 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, 6 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: PAULO SERGIO AZEVEDO MINEIRO – CNPJ/CPF: 255.274.529-68, 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 0000909-54.2015.827.2729, 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). 20140029273, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.108,68 (Um Mil e Cento
e Oito 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, 6 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: VEREDA DO TOCANTINS – CNPJ/CPF: 33.206.525/0001-37, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0001041-77.2016.827.2729, 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). 20150019832, inscrita em
25/03/2015, referente à IPTU; 20150019833, inscrita em 08/01/2013, referente à COSIP; 20150019834, inscrita em 25/03/2015,
referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 12.643,13 (Doze Mil e Seiscentos e
Quarenta e Três Reais e Treze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
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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, 6 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): DANIELA PEGORARO - CPF nº: 017.175.111-63, da
executada: MACHARET & PEGORARO LTDA – CNPJ/CPF: 10.363.039/0001-27, 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 000110961.2015.827.2729, 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). 20140028517, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.644,45 (Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta
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, 6 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): CAMILA MAGALHAES DE CARVALHO - CPF nº: 018.275.35148, VINICIUS LOURENCO MOREIRA - CPF nº: 996.949.991-20 e VITTOR GUERREIRO BORGES - CPF nº: 010.427.981-84, da
executada: UP! CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA – CNPJ/CPF: 08.080.086/0001-11, 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 0001366-86.2015.827.2729, 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). 20140029300, inscrita em 04/01/2012, referente à TLF;
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.108,68 (Um Mil e Cento e Oito 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, 6 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: FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA – CNPJ/CPF: 492.939.741-34, 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 0001603-86.2016.827.2729, 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). 20150019132, inscrita em
25/03/2015, referente à COSIP; 20150019133, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20150019134, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20150019135, inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 1.051,25 (Um Mil e Cinquenta e Um 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,
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Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 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: VALMICE NONATO DA LUZ – CNPJ/CPF: 560.620.011-20, 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 0003616-58.2016.827.2729, 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). 20150020085, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20150020086, inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 792,78 (Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta 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, 6 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: FRANCISCA FERREIRA LARANJEIRA – CNPJ/CPF: 13.393.060/0001-63,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003623-50.2016.827.2729, 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). 20150020093,
inscrita em 27/04/2015, referente à BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
19.424,12 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro 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, 6 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: ALICE GARCIA DE SOUZA – CNPJ/CPF: 211.413.043-68, 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 0007691-77.2015.827.2729, 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). 20140030391, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20140030392, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era de R$ 13.675,45 (Treze Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta 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, 7 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: ANILTON CHARLES ALVES DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 847.066.271-68,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
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FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0007156-51.2015.827.2729, 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). 20140017055,
inscrita em 13/06/2014, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.409,45
(Um Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Quarenta 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, 7 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 DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA– CNPJ/CPF: 372.325.332-68,
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 0004088-59.2016.827.2729, 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). 20150024077,
inscrita em 26/10/2015, referente à IPTU; 20150024078, inscrita em 26/10/2015, referente à IPTU; 20150024079, inscrita em
25/03/2015, referente à COSIP; 20150024080, inscrita em 25/03/2015, referente à TXS; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 934,38 (Novecentos e Trinta e Quatro 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, 7 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: MANOEL CORDEIRO SOARES – CNPJ/CPF: 159.438.281-68, 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 0004327-63.2016.827.2729, 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). 20150021415, inscrita em
12/08/2015, referente à BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.756,07 (Quatro
Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais 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, 7 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: NAZIRENE CARVALHO MARANHAO EVANGELISTA – CNPJ/CPF:
585.470.531-15, 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 000526070.2015.827.2729, 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).
20140016416, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de
R$ 1.168,30 (Um Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Trinta 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
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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, 7 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: P V M BARRETO – ME – CNPJ/CPF: 03.509.233/0001-02, 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 0012611-94.2015.827.2729, 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). 20150002351, inscrita em
09/03/2015, referente à TLF; 20150002352, inscrita em 09/03/2015, referente à MULTA-POST; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.199,47 (Dois Mil e Cento e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Sete
Centavos),, que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a 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, 7 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: LUCIMAR ARAÚJO MATOS – CNPJ/CPF: 569.808.503-00, 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 0014206-94.2016.827.2729, 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). 20150012059, inscrita em
27/04/2015, referente à IPTU; 20150012060, inscrita em 27/04/2015, referente à IPTU; 20150012061, inscrita em 05/02/2014,
referente à TXS; 20150012062, inscrita em 25/03/2015, referente à TXS; 20150012063, inscrita em 05/02/2014, referente à
COSIP; 20150012064, inscrita em 25/03/2015, referente à COSIP; 20160000004, inscrita em 06/01/2016, referente à COSIP;
20160000005, inscrita em 06/01/2016, referente à IPTU; 20160000006, inscrita em 06/01/2016, referente à TXS-COLIXO; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.094,00 (Três Mil e Noventa e Quatro Reais), 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, 7 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: JANIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.– CNPJ/CPF: 09.607.005/000151, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0017194-54.2017.827.2729, 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). 20170013351, inscrita
em 25/03/2015, referente à TLF; 20170013352, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS; 20170013353, inscrita em 05/02/2014,
referente à TLS; 20170013354, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de e R$ 2.816,96 (Dois Mil e Oitocentos e Dezesseis 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 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, 7 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: ESPÓLIO DE MARIA ARIADINE LEAL COSTA DE SOUSA.–
CNPJ/CPF: 197.145.641-15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0017364-26.2017.827.2729, 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). 20170013376, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20170013377, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 3.733,95 (Três Mil e Setecentos e Trinta e Três 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, 7 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: L M N BELTRAO ENGERS - ME.– CNPJ/CPF: 03.508.137/0001-40, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 0030052-54.2016.827.2729, 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). 20160007329, inscrita em
25/03/2015, referente à TLF; 20160007330, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS ; 20160007331, inscrita em 05/02/2014,
referente à TLS; 20160007332, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de e R$ 2.578,27 (Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 7 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: JOAQUIM TOMAZ DE SOUZA NETO.– CNPJ/CPF: 349.957.301-68, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 0030071-60.2016.827.2729, 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). 20160007342, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160007343, inscrita em 06/01/2016, referente à IPTU,cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de e R$ 2.912,62 (Dois Mil e Novecentos e Doze 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, 7 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 NILDA DOS SANTOS MENDONCA.– CNPJ/CPF: 413.134.451-34,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0030075-97.2016.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como,
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para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160007346, inscrita
em 06/01/2016, referente à IPTU; 20160007347, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU,cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era de e R$ 2.938,59 (Dois Mil e Novecentos e Trinta e Oito 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, 7 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: SERGIO TORRES DE SOUSA.– CNPJ/CPF: 12.797.527/0001-78, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0030763-93.2015.827.2729, 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). 20150008933, inscrita em 15/05/2015,
referente à MULTA-POST,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 708,79 (Setecentos e Oito
Reais e Setenta 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, 7 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: MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA DA SILVA.– CNPJ/CPF: 077.804.807-12,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0030779-76.2017.827.2729, 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). 20170014881, inscrita
em 05/02/2014, referente à COSIP; 20170014882, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20170014883, inscrita em
22/07/2016, referente à IPTU; 20170014884, inscrita em 22/07/2016, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de e R$ 2.139,73 (Dois Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta 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, 7 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: PMW COMUNICAÇÃO E MARKETING.– CNPJ/CPF: 17.342.284/0001-05,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0031846-76.2017.827.2729, 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). 20170016667, inscrita
em : 24/02/2017, referente à ISS; 20170016668, inscrita em 24/02/2017, referente à ISS; 20170016669, inscrita em 06/03/2017,
referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 5.586,88 (Cinco Mil e Quinhentos e
Oitenta e Seis Reais e Oitenta 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
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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, 7 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: JOSEFA MARIA DOS SANTOS BARBOSA.– CNPJ/CPF: 212.217.582-68,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0031862-35.2014.827.2729, 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). 20140013466, inscrita
em : 08/01/2013, referente à IPTU; 20140013467, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era de e R$ 5.766,16 (Cinco Mil e Setecentos e Sessenta e Seis 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, 7 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: M LEAL REGO & CIA LTDA - ME.– CNPJ/CPF: 08.406.281/0001-99, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 0033340-73.2017.827.2729, 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). 20170019050, inscrita em :
24/02/2017, referente à ISS; 20170019051, inscrita em 24/02/2017, referente à ISS, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de e R$ 11.020,46 (Onze Mil e Vinte Reais e Quarenta 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, 7 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: MARCELO MOREIRA CAVALCANTE- ME.– CNPJ/CPF: 18.361.641/000137, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0033352-87.2017.827.2729, 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). 20170019128, inscrita
em : 24/02/2017, referente à BCO-POVO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 12.872,02
(Doze Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 7 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: MINIMERCADO MERGULHAO LTDA– CNPJ/CPF: 07.751.768/0001-46,
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 0014813-73.2017.827.2729, 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). 20170000429,
inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20170000430, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS; 20170000431, inscrita em
25/03/2015, referente à TLS; 20170000432, inscrita em : 25/03/2015, referente à TLF cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 2.049,00 (Dois Mil e Quarenta e Nove Reais), 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, 7 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: L. T. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA–
CNPJ/CPF: 08.261.524/0001-48, 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 0014836-53.2016.827.2729, 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).20160001133, inscrita em 12/08/2015, referente à MULTA-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido
feito executivo era de R$ 622,56 (Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta 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, 7 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: MARCELO MOREIRA CAVALCANTE- ME.– CNPJ/CPF: 18.361.641/000137, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0033352-87.2017.827.2729, 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). 20170019128, inscrita
em : 24/02/2017, referente à BCO-POVO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 12.872,02
(Doze Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 7 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: MATHEUS LOPES PORFÍRIO.– CNPJ/CPF: 035.431.301-02, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0033352-87.2017.827.2729, 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). 20140017714, inscrita em : 05/02/2014,
referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 1.392,66 (Um Mil e Trezentos e
Noventa e Dois Reais e Sessenta 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
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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, 7 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: PEDRO ALVES DA SILVA.– CNPJ/CPF: 092.107.921-49, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0034402-56.2014.827.2729, 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). 20140017599, inscrita em : 08/01/2013,
referente à IPTU;20140025053, inscrita em : 03/01/2011, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de e R$ 1.002,33 (Um Mil e Dois 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, 7 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 FILHO.– CNPJ/CPF: 323.319.672-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0034413-85.2014.827.2729, 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). 20140025427, inscrita em : 05/02/2014,
referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 397,78 (Trezentos e Noventa e
Sete Reais e Setenta 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, 7 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 L MARQUES ME.– CNPJ/CPF: 14.099.896/0001-12, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0034508-81.2015.827.2729, 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). 20150012577, inscrita em : 05/02/2014,
referente à TLF; 20150012578, inscrita em :25/03/2015, referente à TLF cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de e R$ 848,13 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Treze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 7 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: ALVAN ARAÚJO E CIA LTDA.– CNPJ/CPF: 12.391.286/0001-62, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0034515-73.2015.827.2729, 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). 20150012584, inscrita em : 05/02/2014,
referente à TLF; 20150012585, inscrita em: 25/03/2015, referente à TLF; 20150012587, inscrita em : 05/02/2014, referente à
TLS; 20150012588, inscrita em : 25/03/2015, referente à TLS cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
de e R$ 2.481,10 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um 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, 7 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: DEUSINA DE SOUSA MATOS– CNPJ/CPF: 471.450.481-91, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0014929-79.2017.827.2729, 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). 20170000707, inscrita em 24/02/2017,
referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 993,94 (Novecentos e Noventa e
Três 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, 7 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 FERREIRA DE ABREU– CNPJ/CPF: 262.554.645-04, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc -0015486-66.2017.827.2729, 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). 20140022431, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20160001420, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20170013801, inscrita em 06/03/2017, referente à
IPTU; 20170013804, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170013808, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP;
20170013809, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
993,94 (Novecentos e Noventa e Três 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, 7 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: CANAA COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA-ME–
CNPJ/CPF: 12.052.815/0001-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0015519-56.2017.827.2729, 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). 20170013834, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF; 20170013835, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.016,77 (Um Mil e Dezesseis Reais e Setenta e Sete
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em
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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, 7 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: GLEICE ALMEIDA GALVÃO– CNPJ/CPF: 634.859.151-49, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0015745-61.2017.827.2729, 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). 20170014056, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20170014057, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 1.899,25 (Um Mil e Oitocentos e Noventa e Nove 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, 7 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho –
Escrivão - Mat. 22665
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: ELVIS VAGNER DE SOUZA– CNPJ/CPF: 14.779.269/0001-22, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0015765-52.2017.827.2729, 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). 20160011107, inscrita em 05/02/2014,
referente à TLF; 20160011365, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF; 20170014073, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS;
20170014075, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
1.390,85 (Um Mil e Trezentos e Noventa 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, 7 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 ALZIRA NASCIMENTO SARAIVA LEAL– CNPJ/CPF: 621.959.80320, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0017374-70.2017.827.2729, 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). 20170013383, inscrita
em 05/02/2014, referente à ISS; 20170013384, inscrita em 22/07/2016, referente à ISS; 20170013385, inscrita em 22/07/2016,
referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 3.609,95 (Três Mil e Seiscentos 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, 7 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: DOMINGOS QUIRINO DE FREITAS.– CNPJ/CPF: 025.723.401-27, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 0020404-84.2015.827.2729, 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). 20150005712, inscrita em
05/02/2014, referente à ISS; 20150005713, inscrita em : 25/03/2015, referente à ISS; 20150005714, inscrita em : 25/03/2015,
referente à TLF; 20150005715, inscrita em : 09/03/2015, referente à TX-ALV-FUN, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de e R$ 1.856,87 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta 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, 7 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: NAILZA RODRIGUES BATISTA.– CNPJ/CPF: 643.282.361-72, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0028476-60.2015.827.2729, 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). 20150008598, inscrita em 13/05/2015,
referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 387,01 (Trezentos e Oitenta e Sete
Reais e Um Centavo), 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, 7 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: EPAMINONDAS JOSÉ DE SOUSA – CNPJ/CPF: 838.678.641-87, 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 0039746-47.2016.827.2729, 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). 20160011760, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160011761, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20160011762, inscrita em 20/04/2016,
referente à COSIP; 20160011763, inscrita em 20/04/2016, referente a IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 1.325,44 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta 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, 6 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: FRANCINETE LEAL DA SILVA – CNPJ/CPF: 019.295.361-35, 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 0023602-32.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150007172, inscrita em
08/01/2013, referente à IPTU; 20150007173, inscrita em 05/02/2014, referente à TXS-COLIXO, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 394,29 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos), que
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária,
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art.
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue
perante a 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, 6 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: JOVACI ALVES VIEIRA – CNPJ/CPF: 355.695.651-91, 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 0025050-40.2015.827.2729, 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). 20150007703, inscrita em
05/05/2015, referente à IPTU; 20150007704, inscrita em 05/05/2015, referente à IPTU; 20150007705, inscrita em 05/05/2015,
referente à IPTU; 20150007706, inscrita em 05/05/2015, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 898,21 (Oitocentos e Noventa e Oito 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, 6 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: LEILA MARIA NUNES DA CONCEICAO– CNPJ/CPF: 766.266.951-34, 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 0025373-45.2015.827.2729, 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). 20150007855, inscrita em
06/05/2015, referente à IPTU; 20150007856, inscrita em 06/05/2015, referente à IPTU; 20150007857, inscrita em 06/05/2015,
referente à IPTU; 20150007858, inscrita em 06/05/2015, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 736,57 (Setecentos e Trinta e Seis 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, 6 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: HUEBER SALVADOR DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 833.860.846-72, 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 0024855-21.2016.827.2729, 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). 20160006190, inscrita em
06/01/2016, referente à IPTU; 20160006191, inscrita em 06/01/2016, referente à COSIP; 20160006192, inscrita em 02/02/2014,
referente à COSIP; 20160006193, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 16.625,23 (Dezesseis Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte 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
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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, 6 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: ELIETE RODRIGUES DA SILVA – CNPJ/CPF: 477.717.551-00, 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 0025255-35.2016.827.2729, 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). 20160006113, inscrita em
06/01/2016, referente à IPTU; 20160006114, inscrita em 06/01/2016, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.816,09 (Um Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Nove Centavos), que deverá ser acrescido
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 6 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: VALE LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI - ME – CNPJ/CPF:
18.345.888/0001-60, 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 0001700-18.2018.827.2729, 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).
20170028497, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS; 20170028498, inscrita em 22/07/2016, referente à TLF - TX LIC;
20170028500, inscrita em 24/08/2017, referente à ISS-NFSE-RF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 47.566,67 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta 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, 6 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: AVILMAR CEZA DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 288.941.892-87, 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 0039288-30.2016.827.2729, 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). 20160011648, inscrita em
05/02/2014, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.325,44 (Um Mil e
Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta 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, 6 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: L. A. COMERCIAL LTDA-ME – CNPJ/CPF: 14.979.622/0001-18, 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 0014836-19.2017.827.2729, 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). 20170000455, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX LIC; 20170000456, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX LIC, 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, 7 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: AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR – CNPJ/CPF: 38.075.958/0002-03, 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 0015090-89.2017.827.2729, 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). 20170011694, inscrita em
24/02/2017, referente à IPTU; 20170011696, inscrita em 24/02/2017, referente à IPTU; 20170011697, inscrita em 24/02/2017,
referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.743,70 (Cinco Mil e Setecentos e
Quarenta e Três 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, 7 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: SOLID COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS LTDA – CNPJ/CPF:
11.183.252/0001-10, 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 0015866-89.2017.827.2729, 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).
20170014168, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX LIC; 20170014169, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX LIC,
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.016,77 (Um Mil e Dezesseis Reais e Setenta 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, 7 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: RORIZ & RORIZ LTDA – CNPJ/CPF: 09.204.260/0001-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0016157-89.2017.827.2729, 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). 20170014340, inscrita em
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05/02/2014, referente à TLF - TX LIC; 20170014341, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS - TX LIC; 20170014342, inscrita em
06/03/2017, referente à TLS - TX LIC; 20170014344, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF – TX LIC, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.912,67 (Dois Mil e Novecentos e Doze Reais e Sessenta 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, 7 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: PEDRO VICENTE MARTINS – CNPJ/CPF: 131.413.411-68, 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 0016189-94.2017.827.2729, 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). 20170014384, inscrita em
05/02/2014, referente à COSIP; 20170014385, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 504,57 (Quinhentos e Quatro 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, 7 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: MARIANO LIMA DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 263.110.207-00, 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 0016347-52.2017.827.2729, 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). 20170014485, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 507,97 (Quinhentos e
Sete Reais e Noventa 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, 7 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 DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 009.311.371-44,
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 0016397-78.2017.827.2729, 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). 20170014494,
inscrita em 22/09/2016, referente à IPTU; 20170014495, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.618,96 (Dois Mil e Seiscentos e Dezoito 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 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, 7 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: RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR – CNPJ/CPF:
178.874.293-15, 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 0016792-70.2017.827.2729, 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).
20170014761, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20170014762, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170014763,
inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.783,47
(Três Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil,
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 7 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: LEIRY RUTH DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 00.964.059/0001-08, 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 0028229-79.2015.827.2729, 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). 20150009318, inscrita em
19/05/2015, referente à MULTA-POST; 20150009319, inscrita em 19/05/2015, referente à MULTA-POST; 20150009320, inscrita
em 19/05/2015, referente à IPTU; 20150009323, inscrita em 19/05/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era de R$ 3.257,73 (Três Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta 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, 7 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: MIGUEL CAMPOS SILVA – CNPJ/CPF: 126.342.041-91, 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 0028485-56.2014.827.2729, 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). 20140007233, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20140007234, inscrita em 04/01/2012, referente à TXS-COLIXO, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 347,34 (Trezentos e Quarenta e Sete 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, 7 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: ZELIA MACEDO PRANDINI – CNPJ/CPF: 296.650.193-68, 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 0028670-60.2015.827.2729, 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). 20150009435, inscrita em
21/05/2015, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 977,61 (Novecentos e
Setenta e Sete 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, 7 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: FAUSTO AMELIO DOS SANTOS SOARES – CNPJ/CPF: 036.644.302-04,
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 0029918-27.2016.827.2729, 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). 20160007309,
inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20160007310, inscrita em 06/01/2016, referente à IPTU; 20160007311, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160007312, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20160007313, inscrita em 06/01/2016,
referente à IPTU; 20160007314, inscrita em 06/01/2016, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 4.691,97 (Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Noventa 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, 7 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: M E ALVES BARBOSA – CNPJ/CPF: 05.062.871/0001-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0031175-53.2017.827.2729, 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). 20170000407, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX LIC; 20170000408, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS - TX LIC; 20170000409, inscrita em
25/03/2015, referente à TLS - TX LIC; 20170000410, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX LIC, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.333,49 (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta 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, 7 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: M P DE JESUS – ME – CNPJ/CPF: 16.465.143/0001-09, 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 0031356-54.2017.827.2729, 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). 20170015869, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX LIC; 20170015870, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170015871, inscrita em
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06/03/2017, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.888,31 (Um Mil e
Oitocentos e Oitenta e Oito 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, 7 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: FAUSTO AMELIO DOS SANTOS SOARES – CNPJ/CPF: 036.644.302-04,
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 0031509-87.2017.827.2729, 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). 20170015777,
inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20170015778, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20170015779, inscrita em
06/03/2017, referente à IPTU; 20170015781, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 2.955,94 (Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco 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, 7 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 ALVES DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 285.673.741-20, 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 0031740-51.2016.827.2729, 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). 20160007706, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160007707, inscrita em 06/01/2016, referente à IPTU; 20160007708, inscrita em 06/01/2016,
referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.478,55 (Um Mil e Quatrocentos e
Setenta 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, 7 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: VALNADETE FERREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF: 766.361.431-34, 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 0031845-91.2017.827.2729, 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). 20170016663, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20170016664, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170016665, inscrita em 06/03/2017,
referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.488,83 (Cinco Mil e Quatrocentos
e Oitenta e Oito Reais e Oitenta 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

ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4437 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2019

38

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, 7 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: CESAMAR SILVA COIMBRA – CNPJ/CPF: 335.826.101-87, 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 0032588-38.2016.827.2729, 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). 20160008436, inscrita em
05/02/2014, referente à ISS-AUTONO; 20160008437, inscrita em 26/10/2015, referente à TX-ALV-FUN, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 536,80 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta 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, 7 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 N RODRIGUES E ARAUJO LTDA ME – CNPJ/CPF: 09.676.447/0001-50,
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 0032817-95.2016.827.2729, 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). 20160008929,
inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX LIC; 20160008930, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX LIC, cujo valor até
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.282,07 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais 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, 7 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: F R BRAGA TRANSPORTES – CNPJ/CPF: 07.706.033/0001-09, 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 0033026-64.2016.827.2729, 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). 20160008609, inscrita em
05/02/2014, referente à TLS - TX LIC; 20160008610, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - 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, 7 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: REI JOIAS INDUSTRIA COMERCIO E SUPERMECADO LTDA–
CNPJ/CPF: 09.265.603/0001-90, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0014476-84.2017.827.2729, 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). 20170000250, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX LIC F; 20170000251, inscrita em 05/02/2014, referente
à TLS - TX LIC S; 20170000252, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20170000253, inscrita em 05/02/2014, referente à
IPTU; 20170000254, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170000255, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP, cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.914,49 (Quatro Mil e Novecentos e Quatorze Reais e
Quarenta 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, 6 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: LORRAYNE DA AILVA SAMPAIO – CNPJ/CPF: 19.070.076/0001-11, 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 0014536-91.2016.827.2729, 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). 20160000410, inscrita em
12/08/2015, referente à MULTA-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 697,76
(Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos,
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local,
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 6 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: LENNONART ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE
EVENTOS LTDA – CNPJ/CPF: 10.886.683/0001-80, 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 0007651-95.2015.827.2729, 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). 20140030341, inscrita em 08/01/2013, referente à TLF - TX, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 571,20 (Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 6 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: AGIL LOGISTICA LTDA – CNPJ/CPF: 08.943.363/0001-72, 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 0034190-98.2015.827.2729, 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). 20150012540, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX LIC F; 20150012541, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX LIC F, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 858,78 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos),
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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, 6 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: DORVALINO ANDRADE SEVERINO – CNPJ/CPF: 797.927.581-00, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 0031886-92.2016.827.2729, 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). 20160007981, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160007982, inscrita em 06/01/2016, referente à IPTU; 20160007983, inscrita em 06/01/2016,
referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.019,65 (Três Mil e Dezenove
Reais e Sessenta 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, 7 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: ISAIAS SARAIVA BORGES – CNPJ/CPF: 291.752.401-49, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0031907-68.2016.827.2729, 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). 20160008015, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20160008016, inscrita em 06/01/2016, referente à IPTU; 20160008017, inscrita em 06/01/2016, referente à
COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.913,50 (Três Mil e Novecentos e Treze 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, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 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: DIJALMA AQUINO NOLETO – CNPJ/CPF: 303.177.621-68, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0031942-91.2017.827.2729, 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). 20170016258, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20170016260, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170016261, inscrita em 06/03/2017, referente à
IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.217,07 (Três Mil e Duzentos e Dezessete
Reais 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
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da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 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: ADRIANO MARINHO FARIAS & CIA LTDA – ME – CNPJ/CPF:
08.042.419/0001-18, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0032059-82.2017.827.2729, 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).
20170016398, inscrita em 24/02/2017, referente à MF - MULTA FORMAL; 20170016399, inscrita em 24/02/2017, referente à MF
- MULTA FORMAL; 20170016400, inscrita em 24/02/2017, referente à MF - MULTA FORMAL; 20170016401, inscrita em
24/02/2017, referente à MF - MULTA FORMAL; 20170016403, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF - TX LIC F; 20170016407,
inscrita em 24/02/2017, referente à ISS-NFSE, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
37.418,69 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Dezoito 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, 7 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: ADILTON BRITO DA SILVA– CNPJ/CPF: 290.114.691-00, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0032086-65.2017.827.2729, 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). 20170016484, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20170016485, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170016487, inscrita em 06/03/2017, referente à
COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.682,43 (Três Mil e Seiscentos e Oitenta e
Dois 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, 7 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: JOAO MARTINS FILHO – CNPJ/CPF: 02.714.877/0002-50, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0032177-92.2016.827.2729, 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). 20160008357, inscrita em 05/02/2014,
referente à TLF - TX LIC F, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 536,80 (Quinhentos e Trinta
e Seis Reais e Oitenta 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, 7 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: RENATO FRANCISCO LIMA DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 013.500.861-18,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0032197-83.2016.827.2729, 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). 20160008383, inscrita
em 05/02/2014, referente à ISS-AUTONO; 20160008384, inscrita em 26/10/2015, referente à TX-ALV-FUN, cujo valor até a data
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 536,80 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta 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, 7 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: GLEDISMAN BARBOSA RODRIGUES – CNPJ/CPF: 300.293.091-15, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 0032265-96.2017.827.2729, 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). 20170016069, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20170016070, inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU; 20170016071, inscrita em 06/03/2017,
referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 930,77 (Novecentos e Trinta Reais
e Setenta 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, 7 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: IVANILDE MARQUES PACHECO – CNPJ/CPF: 302.635.141-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0032391-54.2014.827.2729, 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). 20140014675, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.428,46 (Três Mil e Quatrocentos e
Vinte e Oito Reais e Quarenta 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, 7 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: ADEVELÇO FRANCISCO GONÇALVES – CNPJ/CPF: 702.528.581-15, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 0032585-83.2016.827.2729, 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). 20160008425, inscrita em
05/02/2014, referente à ISS-AUTONO; 20160008426, inscrita em 26/10/2015, referente à TX-ALV-FUN; 20160008428, inscrita
em 25/03/2015, referente à TLF - TX LIC F; 20160008429, inscrita em 25/03/2015, referente à ISS-AUTONO, cujo valor até a
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.320,67 (Um Mil e Trezentos e Vinte Reais e Sessenta e Sete
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
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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, 7 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: CERRADO COMUNICAÇÃO LTDA-ME – CNPJ/CPF: 03.887.230/0001-02,
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0032587-24.2014.827.2729, 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). 20140014857, inscrita
em 05/02/2014, referente à IPTU; 20140014858, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era de R$ 5.626,86 (Cinco 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, 7 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: CRUZ & REIS LTDA – CNPJ/CPF: 13.807.558/0001-25, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - 0035167-90.2015.827.2729, 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). 20150012869, inscrita em 25/03/2015,
referente à TLF - TX LIC F; 20150012870, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX LIC F, cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 865,79 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta 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, 7 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: DANTAS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME –
CNPJ/CPF: 13.701.496/0001-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 0035252-76.2015.827.2729, 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). 20150012900, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF - TX LIC F; 20150012901, inscrita em 05/02/2014, referente à
TLS - TX LIC S; 20150012902, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS - TX LIC S; 20150012903, inscrita em 25/03/2015,
referente à TLF - TX LIC F, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.795,16 (Dois Mil e
Setecentos e Noventa e Cinco 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
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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, 7 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): BASINEY MAGNOLIO DA SILVA- CPF nº: 144.162.458-90 da
executada: LENNONART ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA– CNPJ/CPF: 10.886.683/0001-80,
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 0007651-95.2015.827.2729, 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). 20140030341,
inscrita em 08/01/2013, referente à TLF - TX LIC F; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
571,20 (Quinhentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou,
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 6 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: DANIEL ROCHA DIAS – CNPJ/CPF: 15.376.402/0001-62, 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 0033367-56.2017.827.2729, 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). 20170019248, inscrita em
24/02/2017, referente à BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.330,09 (Dois Mil
e Trezentos e Trinta Reais e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 7 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: ANA PAULA SANTOS DINIZ – CNPJ/CPF: 470.882.064-04, 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 0033484-81.2016.827.2729, 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). 20160008805, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160008806, inscrita em 05/02/2014, referente à COSIP; 20160008807, inscrita em 06/04/2016,
referente à COSIP; 20160008808, inscrita em 06/04/2016, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 4.133,13 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Três Reais e Treze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros,
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 7 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 BOTELHO PINHEIRO – CNPJ/CPF: 228.575.671-20, 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 0033497-80.2016.827.2729, 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). 20160008833, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160008834, inscrita em 06/04/2016, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 2.939,84 (Dois Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta 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, 7 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: JUSCILENE PEREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF: 834.715.371-04, 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 0033503-87.2016.827.2729, 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). 20160008837, inscrita em
06/04/2016, referente à IPTU; 20160008838, inscrita em 06/04/2016, referente à COSIP; 20160008839, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.567,28 (Dois Mil e Quinhentos e
Sessenta e Sete Reais e Vinte 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, 7 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 GONZAGA DE ARAUJO – CNPJ/CPF: 11.569.437/0001-67,
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 0033573-70.2017.827.2729, 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). 20170020032,
inscrita em 24/02/2017, referente à BCO-POVO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$
9.320,38 (Nove Mil e Trezentos e Vinte 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, 7 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: TROVO & MACEDO EMPREENDIMENTOS – CNPJ/CPF:
16.589.755/0001-03, 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 0033587-54.2017.827.2729, 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).
20170020238, inscrita em 24/02/2017, referente à ISS-DMS; 20170020239, inscrita em 26/10/2015, referente à ISS-DMS;
20170020240, inscrita em 24/02/2017, referente à ISS-NFSE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era
de R$ 2.134,93 (Dois Mil e Cento e Trinta e Quatro 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
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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, 7 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 BARROS – CNPJ/CPF: 195.242.691-04, 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 0034005-94.2014.827.2729, 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). 20140017243, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 664,55 (Seiscentos e Sessenta e
Quatro 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, 7 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: ADAILTON DA CONCEIÇAO SILVA – CNPJ/CPF: 997.093.505-44, 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 0034048-94.2015.827.2729, 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). 20150015361, inscrita em
25/03/2015, referente à IPTU; 20150015362, inscrita em 25/03/2015, referente à COSIP; 20150015363, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 495,73 (Quatrocentos e Noventa e
Cinco Reais e Setenta 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, 7 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: E S P CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF: 05.578.033/0001-37, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0034334-72.2015.827.2729, 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). 20150012557, inscrita em
05/02/2014, referente à TLF - TX LIC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 795,41
(Setecentos e Noventa e Cinco 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 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, 7 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: DOMINGOS LUIZ LOVATI GOMES – CNPJ/CPF: 718.287.297-87, 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 0036335-93.2016.827.2729, 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). 20140021783, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.662,77 (Dois Mil e
Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta 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, 7 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: MANOEL CARLOS MONTEIRO JUNIOR – CNPJ/CPF: 398.032.013-87, 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 0036554-72.2017.827.2729, 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). 20170023609, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20170023610, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 3.194,30 (Três Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta 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, 7 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: NTC – TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF:
10.614.200/0001-98, 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 0036908-68.2015.827.2729, 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).
20150013209, inscrita em 27/04/2015, referente à ISS-AF; 20150013210, inscrita em 27/04/2015, referente à ISS-AF;
20150013211, inscrita em 27/04/2015, referente à ISS-AF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de
R$ 69.116,25 (Sessenta e Nove Mil e Cento e Dezesseis 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, 7 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: JOAO FERREIRA BARROS – CNPJ/CPF: 082.644.651-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0037080-73.2016.827.2729, 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). 20140020552, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20140020553, inscrita em 05/02/2014, referente à IPTU; 20140020558, inscrita em 05/02/2014,
referente à IPTU; 20160009552, inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU; 20160009553, inscrita em 05/02/2014, referente à
IPTU; 20160009554, inscrita em 20/04/2016, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
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era de R$ 1.548,26 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte 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, 7 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 VELOSO CAVALCANTE – CNPJ/CPF: 978.132.142-34, 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 0042714-50.2016.827.2729, 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). 20160019524, inscrita em
22/09/2016, referente à IPTU; 20160019525, inscrita em 22/09/2016, referente à IPTU; 20160019526, inscrita em 22/07/2016,
referente à COSIP; 20160019527, inscrita em 22/07/2016, referente à TXS-COLIXO; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 2.084,80 (Dois Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta 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, 7 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: ALFREDO LUIS SOARES ANDRADE – CNPJ/CPF: 861.285.401-63, por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0037064-85.2017.827.2729, 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). 20170017779, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20170017780, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20170017781, inscrita em 06/03/2017,
referente à COSIP; 20170017782, inscrita em 25/03/2015, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito
executivo era de R$ 69.116,25 (Sessenta e Nove Mil e Cento e Dezesseis 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, 7 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: JOSENILTON AMORIM DA SILVA – CNPJ/CPF: 017.917.473-88, 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 0042266-77.2016.827.2729, 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). 20160018451, inscrita em
15/08/2016, referente à MUL-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.300,23 (Um Mil
e Trezentos Reais e Vinte 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,
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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, 7 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: THIAGO ROCHA PRIJOPRANOTO – CNPJ/CPF: 003.798.901-43, 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 0043480-06.2016.827.2729, 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). 20160016775, inscrita em
05/02/2014, referente à ISS-AUTONO; 20160016776, inscrita em 22/07/2016, referente à ISS-AUTONO; 20160016777, inscrita
em 22/07/2016, referente à TLF - TX LIC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 9.716,10
(Nove Mil e Setecentos e Dezesseis 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, 7 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: PAULO CESAR SILVA TAVARES – CNPJ/CPF: 809.974.651-15, 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 0043198-65.2016.827.2729, 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). 20160018909, inscrita em
15/08/2016, referente à COSIP; 20160018910, inscrita em 15/08/2016, referente à TXS-COLIXO; 20160018911, inscrita em
15/08/2016, referente à IPTU; 20160018912, inscrita em 22/07/2016, referente à IPTU; 20160018913, inscrita em 22/07/2016,
referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 899,51 (Oitocentos e Noventa e
Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, 7 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: EMIVAL ALVES NOGUEIRA – CNPJ/CPF: 450.320.761-04, 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 0044350-51.2016.827.2729, 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). 20160017489, inscrita em
15/08/2016, referente à IPTU; 20160017490, inscrita em 15/08/2016, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 1.683,06 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Seis Centavos), que deverá ser
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 7 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: EDVANO JOSÉ ALVES – CNPJ/CPF: 661.355.752-87, 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 0044263-95.2016.827.2729, 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). 20160017310, inscrita em 27/04/2015,
referente à IPTU; 20160017311, inscrita em 12/08/2015, referente à IPTU; 20160017312, inscrita em 12/08/2015, referente à
IPTU; 20160017313, inscrita em 22/07/2016, referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo
era de R$ 6.970,44 (Seis Mil e Novecentos e Setenta Reais e Quarenta 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, 7 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: CIRIACA PRUDENCIA DA SILVA RIOS – CNPJ/CPF: 435.651.401-78, 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 0044244-89.2016.827.2729, 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). 20160017272, inscrita em
27/04/2015, referente à IPTU; 20160017273, inscrita em 22/07/2016, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do
referido feito executivo era de R$ 5.940,80 (Cinco Mil e Novecentos e Quarenta Reais e Oitenta 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, 7 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: CREUZIMAR ANOLAR CARVALHO – CNPJ/CPF: 909.187.891-68, 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 0044012-77.2016.827.2729, 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). 20160016908, inscrita em
05/02/2014, referente à IPTU; 20160016909, inscrita em 22/07/2016, referente à IPTU; 20160016910, inscrita em 22/07/2016,
referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.846,52 (Um Mil e Oitocentos e
Quarenta e Seis 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, 7 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 ALBERTO MUNIZ SILVA – CNPJ/CPF: 315.285.621-00, 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 0043817-92.2016.827.2729, 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). 20160019279, inscrita em
05/02/2014, referente à MUL-OBR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 389,19 (Trezentos
e Oitenta e Nove Reais e Dezenove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em)
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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, 7 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: RAIMUNDO ROSALINO DE LIMA – CNPJ/CPF: 479.886.817-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0045718-95.2016.827.2729, 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). 20160019895, inscrita em
05/02/2014, referente à TXS-COLIXO; 20160019896, inscrita em 22/07/2016, referente à IPTU; 20160019897, inscrita em
22/07/2016, referente à IPTU; 20160019898, inscrita em 05/02/2014, referente à TXS-COLIXO; cujo valor até a data do
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 793,77 (Setecentos e Noventa e Três Reais e Setenta 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, 7 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

Editais de intimações de sentença 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: JAFTER NOLETO DA SILVA – CNPJ/CPF: 735.610.021-53, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos
Eletrônico - e-Proc - nº 0014557-67.2016.827.2729, 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). 20160000415, inscrita em
12/08/2015, referente à MULTA-POST, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.383,77 (Um
Mil e Trezentos e Oitenta e Três Reais e Setenta 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, 6 de fevereiro de 2019. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO
1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal: 5002153-92.2013.827.2731 Chave: 883491649413
Acusado: JOAQUIM DE SOUSA RAMOS, PATRÍCIA FERREIRA MENEZES, ELIEL RODRIGUES SILVA, IOLANDA SILVA
TEIXEIRA, JOEDES GONÇALVES DA SILVA, CARLOS RAMIRO LIMA RAMOS, RONEIDSON CARVALHO DA SILVA SIPIÃO,
FRANCIMAR SARAIVA GOMES
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado
do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado PATRÍCIA FERREIRA MENEZES, brasileira, solteira, estudante, nascido
em 31/05/1989, natural de São Félix do Xingu/PA, filha de Enoura Ferreira de Menezes, residente na Rua Xavante, s/nº, Bairro
Alto Paraíso, na cidade de Redenção/PA, ELIEL RODRIGUES SILVA, brasileiro, união estável, sondador, nascido em
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25/09/1973, natural de Imperatriz/MA, filho de Antônio Ferreira da Silva e Rosilda Rodrigues Costa, residente na Rua do Campo,
s/nº, Bairro Calumbi, na cidade de Presidente Dutra/MA, IOLANDA SILVA TEIXEIRA, brasileira, solteira, desocupada, nascido
em 20/02/1989, natural de Imperatriz/MA, filha de Pedro Ribeiro Teixeira e Maria Ilda Silva Teixeira, residente na Rua 5, nº 23,
Bairro Imigrante, na cidade de Imperatriz/MA, JOEDES GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, união estável, pedreiro, nascido em
15/06/1978, natural de Miranorte/TO, filho de Eva Gonçalves da Silva, residente na Rua Orlando Silva, nº 17, Bairro Planalto I, na
cidade de Redenção/PA, CARLOS RAMIRO LIMA RAMOS, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 09/03/1974, natural de
São Félix do Xingu/PA, filho de José de Sousa Ramos e Jacinta Lima Ramos, residente na Rua Castelo Branco, nº 507, Bairro
Bacuri, na cidade de Imperatriz/MA, RONEIDSON CARVALHO DA SILVA SIPIÃO, brasileiro, união estável, técnico em
eletrodoméstico, nascido em 27/12/1978, natural de Presidente Dutra/MA, filho de Raimundo Carvalho da Silva Sipião e Antônia
Ferreira Sipião, residente na Rua Santa Luzia (próximo do campo de futebol), Povoado Calumbi, na cidade de Presidente
Dutra/MA, FRANCIMAR SARAIVA GOMES, brasileiro, solteiro, sapateiro, nascido em 09/12/1978, natural de Imperatriz/MA, filho
de Manoel dos Santos Gomes e Maria Elisa Moraes Saraiva Gomes, residente na Rua Henrique Dias, nº 330, Bairro Bacuri, na
cidade de Imperatriz/MA, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça
incumbido da diligência, ficam INTIMADOS do inteiro teor do DESPACHO, exarada nos autos epigrafados, a seguir
transcrito:"Autos n.º: 5002153-92.2013.827.2731 DESPACHO Consoante se infere do feito, somente o réu JOAQUIM DE
SOUSA RAMOS foi regularmente citado e constituiu advogado no feito. Porém, embora regularmente intimado da sentença
extintiva da punibilidade, não se manifestou acerca dos bens apreendidos. Os demais denunciados não foram localizados para
citação pessoal (eventos 81 e 83/84). Expeça-se, portanto, edital de intimação para os demais denunciados, com prazo de 15
(quinze) dias, para que promovam o levantamento dos bens apreendidos, pena de perdimento em favor da União, nos termos do
artigo 122, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Transcorrido "in albis", determino a intimação da União, por
intermédio da Procuradoria da União no Estado do Tocantins, para dizer se há interesse em tais bens, no prazo de 05 (cinco)
dias. Não havendo interesse, proceda-se conforme a Portaria n.º 03/2015, que disciplina a destinação a ser dada aos bens
apreendidos. Por fim, ARQUIVE-SE. Cumpra-se. Paraíso do Tocantins, 8 de novembro de 2018. Renata do Nascimento e Silva Juíza de Direito". 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 07 de fevereiro de 2019(07/02/2019). Eu (NAYRA
ADRIANNE AZEVEDO RESENDE-Escrivã Judicial) que digitei e subscrevi.RENATA DO NASCIMENTO E SILVA - Juíza de
Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 0000861-84.2018.827.2731 Chave n.268047945418
Denunciado: JUNIOR RODRIGUES ALVES
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado JUNIOR RODRIGUES ALVES, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 01/03/1985, natural de Guaratinga/BA,
portador do RG n.º 4.017.289 SSP/ES, filho de Irineu Alves da Silva e Eliene Maria Rodrigues, residente na Avenida José
Ferreira Ferro, n.º 616, casa, ou Rua Getúlio Vargas, n.º 204, Centro, Guarapari/ES, atualmente em lugar incerto e não sabido,
como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples). E, o qual se encontra em lugar incerto e não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez)
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do
Tocantins, aos 06 de fevereiro de 2019 (06/02/2019). Eu (NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE-Escrivã Judicial), que digitei
e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias
Autos de Ação Penal nº 0004708-02.2015.827.2731 Chave n.188224136715
Denunciado: JORGE CACHOEIRA SILVA QUERINO e CLAUDIOMAR RODRIGUES DE SOUZA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do
acusado JORGE CACHOEIRA SILVA QUERINO, brasileiro, união estável, vendedor, nascido em 26.06.1972, natural de
Niterói/RJ, filho de José Querino Sobrinho e Ivanilde Santos Silva Quirino, residente na Quadra 203, Casa 28, Setor Santa Maria
Norte, Brasília/DF, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal.
E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência,
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o
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prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 06 de fevereiro de 2019 (06/02/2019). Eu (NAYRA
ADRIANNE AZEVEDO RESENDE-Escrivã Judicial), que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de
Direito.

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 60(sessenta) dias
Autos de Ação Penal: 5000014-85.2004.827.2731 Chave: 146512973014
Acusado: JOÃO ROSADO FILHO
Infração:ART. 171, "caput", c/c o art. 71 "caput" e 65, III, letra "d" CP RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito
Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc...
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move
contra o sentenciado JOÃO ROSADO FILHO brasileiro, casado, autônomo, natural de Santa Vitória-MG, nascido aos
14/02/1951, filho de João Rosado da Silva e Maria Abadia de Jesus, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE , exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: ISTO POSTO Tendo em vista o
que consta do parecer do Ministério Público, acolho-o, como razão de decidir[1] e, com fulcro no artigo 109, c.c. o artigo 107,
inciso IV, todos do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO ROSADO FILHO. PENA DEFINITIVA
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO ROSADO FILHO : fica o réu JOÃO ROSADO FILHO, definitivamente
condenado DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO ROSADO FILHO--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 Paraíso do
Tocantins/TO, aos 25 de janeiro de 2019(25/01/2019). Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-Técnico Judiciário) que digitei e
subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 60(sessenta) dias
Autos de Ação Penal: 0001736-93.2014.827.2731 Chave: 342578272514
Acusado: WALTER TIAGO DE ARAUJO
Infração: artigo 14, caput, da lei Federal nº 10.826/03 e art. 17, inciso II, do Decreto Federal n º 3665/2000
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado WALTER TIAGO DE ARAUJO,brasileiro, goiano, amasiado,
eletricista, portador do RG 75.894 SSP/TO, filho de Jesus Tiago de Araújo e Iraides Tomé de Lima, o qual se encontra em lugar
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor
da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o
exposto, com fundamento nos artigos no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal,
DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE do WALTER TIAGO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, determinando, após a
intimação das partes, o imediato arquivamento do feito, com as baixas necessárias. Fica o réu WALTER TIAGO DE ARAUJO,
definitivamente EXTINTA À PUNIBILIDADE -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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 01 de fevereiro de
2019(01/02/2019). Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-Técnico Judiciário) que digitei e subscrevi.RENATA DO
NASCIMENTO E SILVAJuíza de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo:60(sessenta) dias
Autos de Ação Penal: 0002124-88.2017.827.2731 Chave: 739694174917
Acusado: GLAYCON GARCIA DE OLIVEIRA
Infração: artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 7º, incisos I e II da Lei 11.340/2006.
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado GLAYCON GARCIA DE OLIVEIRA, (acusado), brasileiro, casado,
comerciante, natural de Ribeirão Preto/SP, nascido aos 09/10/1.963, filho de Ornesino Garcia de Oliveira e Ana Luiza Figueiredo
de OLiveira, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA , exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim
transcrita: Ante o exposto, com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei 7.210/84, DECLARO EXTINTA,
pelo efetivo cumprimento, a pena imposta a GLAYCON GARCIA DE OLIVEIRA nos autos da(s) presente(s) execução(ões)
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penal(is),fica o réu GLAYCON GARCIA DE OLIVEIRA, Extinto da Punibilidade -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 Paraíso do
Tocantins/TO, aos 01 de fevereiro de 2019(01/02/2019). Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-Técnico Judiciário) que digitei
e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo: 90(noventa) dias
Autos de Ação Penal: 0003905-14.2018.827.2731 Chave: 109592965718. Acusado: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS.
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele
tiveremconhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado
do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS - brasileiro, natural de Paraíso do
Tocantins - TO, lavador de carros, nascido aos 24/12/1986, portador do RG nº841.317 SSP/TO, inscrito no CPF sob o número
013.148.731-05, filho de Maria Rodrigues dos Santos e JoséPereira dos Santos, o qual se encontra em lugar incerto e não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial deJustiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA
CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificadonos autos,
como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, sob a incidência da Lei Federaln.º 11.340/2006". PENA
DEFINITIVA: fica o réu JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, definitivamentecondenado a 3 (três) meses de detenção, regime
inicial ABERTO. Para conhecimento de todos é passado opresente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 06 de fevereiro de2019(06/02/2019). Eu (LUCIENE
HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi.RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-Prazo: 90(noventa) dias
Autos de Ação Penal: 0007578-49.2017.827.2731 Chave: 120648244817Acusado: ADAO MATHEUS ROCHA DE SOUZA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca deParaíso do Tocantins/TO,
na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele
tiveremconhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público doEstado
do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado ADAO MATHEUS ROCHA DE SOUZA, brasileiro,solteiro, desocupado,
nascido aos 31.05.1998, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho Silvânia Rocha de Sousa,inscrito no CPF n.º 075.871.041-23,
RG n.º 110.9459 SSP/TO, o qual se encontra atualmente em lugar incerto enão sabido, fica INTIMADO do inteiro teor da
SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autosepigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o exposto e
considerando o que dos autosconsta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para condenar ADÃO MATHEUS
ROCHA DESOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. PENA
DEFINITIVA: fica o réu ADAO MATHEUS ROCHA DE SOUZA, definitivamente condenado no importe de1 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em observância ao contido no artigo 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal, e em
face das circunstâncias previstas no artigo 59 do mesmo diploma, determino ocumprimento inicial da pena no regime ABERTO.
Considerando o artigo 44 do Código Penal, substituo a penaprivativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada em
audiência admonitória. Para conhecimento detodos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de
costume.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 23 de janeiro de 2019(23/01/2019).Eu
(MARIA IVONE CAVALCANTE-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi.RENATA DO NASCIMENTO E SILVAJuíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 90(noventa) dias
Autos de Ação Penal: 0002331-53.2018.827.2731 Chave: 791307256418
Acusado: ANA CARLA SILVA GONCALVES
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado ANA CARLA SILVA GONCALVES, brasileira, solteira, doméstica,
nascida em 31.05.1992, filha de Ismael Francisco Gonçalves e Maria Francisca Alves da Silva, residente na Rua 02, n.º 36, Setor
Jardim América, Paraíso do Tocantins/TO, a qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial
de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos
epigrafados, a segui transcrita: "Autos n.°: 0002331-53.2018.827.2731 Autor: Ministério Público Réu: Ana Carla Silva
Gonçalves SENTENÇA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS denunciou ANA CARLA SILVA GONÇALVES,
qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal (evento 1). Denúncia recebida em 17 de
abril de 2018 (evento 8). Regularmente citada, a denunciada apresentou defesa preliminar no evento 19. No curso da instrução
criminal foram ouvidas as testemunhas Paulo Hernandes Brito e Magnaldo Araújo Rodrigues. A ré, regularmente intimada, não
compareceu à audiência de instrução, razão pela qual o feito segue na forma do artigo 367, do Código de Processo Penal. Na
fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes não requereram diligências. Em sede de alegações finais orais, o
Ministério Público postulou a condenação da ré na forma disposta na denúncia, por entender estarem devidamente
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demonstrados o fato nessa peça articulado e a correspondente autoria. A defesa, de seu turno, em alegações finais orais,
ptignou pela absolvição, ao argumento da atipicidade da conduta, por entender não comprovado o elemento subjetivo exigido
pelo tipo penal. Em caso de entendimento diverso, postula a desclassificação para a modalidade culposo do crime e fixação da
reprimenda no patamar mínimo. É, em síntese, o relatório. DECIDO. Presentes as condiçães da ação e os pressupostos de
desenvolvimento regular do processo, comporta o pleito apresentado pelo Ministério Público pronta apreciação, ante a ausência
de qualquer nulidade a ser declarada ou sanada, dada a observéincia do devido processo legal e dos ínsitos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Materialidade positivado no auto de exibição e apreensão e laudo pericial exame pericial de vistoria e
avaliação insertos no inquérito policial relacionado - 0000975-212018.827.2731. A autoria do delito, lado outro, é inconteste. A
vítima, ouvida perante a autoridade policial, informou que O Comunicante /Vitima qualificado na inicial, informa que foi vitima de
ROUBO no 07/01/2018 por volta das 03h0Orriln, quando voltava sozinho de uma festa no setor Santa Clara , foi surpreendido
por quatro individuos, sendo um de estatura mediana alto de cor regra aparência maior de idade, outro baixo de cor branca de
mechas loiras no cabeio aparecia menor de idade, os outros dois não se recorda as aaracteristicas. "Titã que dois daqueles
masculinos o que usa medias no cabelo e o outro mais alto portava faca, que colocaram a faia na barriga e que colocou a faca
nas C0512 da vitima determinando que lhes fosse entregue a motocicleta YAMAHNEACTOR YBR 125, de placa MW-05564 com
documentação em nome de LUCAS NETO DE ARRUDA DE SOUSA conduzida pela vitima.Afirma que adquiriu a referida MOTO
da pessoa de VICIBMO ALVES RODIGF_S, que atende no telefone 98471-2106;Que, foi levado também seu aparelho celular,
MOTO GS de cor prata, IMEI 1: 356502086513277 IMEI 2; 356502086513285. Afirma a vitima que é capaz de reconhecer dois
daqueles. Nada mais disse Paulo Hernandes Brito, policial civil, informou que desenvolvem trabalho de recuperação de celulares
roubados, furtados, extravios e uma dessas diligências tiveram a informação de que um celular produto de crime estava na posse
da denunciada. Foram à casa dela e encontraram o aparelho, ocasião em que ela foi presa. Ana Carla informou que havia
comprado o bem de uma pessoa, mas não tinha nota fiscal. O bem era produto de roubo e inclusive foi devolvido para a vítima.
Não se recorda o valor pelo qual a denunciada informou ter adquirido o bem. No mesmo sentido, Magnaldo Araújo Rodrigues,
policial civil, salientou que tomaram conhecimento de um delito de roubo (por, meio de boletim de ocorrência), requisitaram
informações para a operadora de telefonia, que informou que o bem estava sendo usado por Ana Carla. Levantaram o endereço
da ré, foram ao local, a ré apresentou o aparelho, confirmaram o IMEI como sendo do bem subtraído da vítima. Indagada a
respeito, a denunciada informou que comprara o bem de uns meninos, mas não disse que meninos eram, salientando que não
podia falar. Não apresentou nota fiscal. Impende salientar que a testemunha não pode ser posta sob suspeita em razão de sua
condição funcional. A credibilidade do depoimento é avaliada no contexto global da prova e se nesse trabalho o juiz nada
encontra de inidOneo ou suspeito não pode negar-lhe validade. O possível interesse funcional do agente policial na repressão ao
crime não abala a credibilidade de seu depoimento só por isso. A ré, ouvida apenas perante a autoridade policial, Processo
Penal, RESPONDEU: QUE confessa que, na ocasião em que foi abordada pelos Policiais Civis, na data de hoje, 08.02.2018,
estava na posse do aparelho celular Motorola MOTO G5, cor preta/prata. IMEI1 356502086513277, IMEI2 356502086513285;
QUE adquiriu o celular de um indivíduo chamado FABRICIO, menor de idade, tendo pagado o valor de R$ 300,00 (trezentos
reais) em espécie; QUE a interrogado afirma que não sabia que o celular era produto de roubo e que solicitou a FABRICIO a
nota fiscal do aparelho, tendo esse ficado de lhe entregá-la em outra ocasião; QUE a interrogada afirma que FABRICIO lhe
ofereceu celular numa rua que não se recorda o nome, localizada no Setor Vila Regina. Nada mais disse e nem lhe foi
perguntado. PERGUNTADO SOBRE SUA VIDA A despeito da negativa da denunciada, as provas se harmonizam no sentido de
confirmar os fatos narrados na denúncia, pois o depoimento judicial das testemunhas policiais que efetuaram a apreensão do
bem em poder da ré conduzem à inflexível certeza de que ele tinha ciência da origem espúria do bem. Na espécie, o dolo
também é incontroverso, uma vez que, no crime de receptação dolosa, o simples fato do objeto, proveniente de origem
criminosa, ter sido apreendido em poder da denunciada, por si só, gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o
anus probante, cabendo ao receptador /-• / 31 subtraído fora apreendido em seu poder, deixando de oferecer, em contrapartida,
elementos probatórios idôneos e aptos a comprovar a posse legal do ob demonstrar que foi adquirido ou recebido de boa-fé,
sendo insuficiente a alegação do desconhecimento da procedência ilícita. Registre-se, ainda, que a inversão do ônus da prova é
justificada por causa da dificuldade em perscrutar o íntimo do receptador, a fim de comprovar cabalmente se este tinha o
conhecimento da origem ilícita do objeto, já que no crime de receptaçao é estágio subjetivo do comportamento, de sutil e difícil
comprovação, pelo que deve o julgador se embasar em circunstancias externas do delito e do comportamento da agente. Sobre
o tema, a remansosa jurisprudência: "Apelação criminal. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Prova. No delito de
receptação dolosa, tão-só a alegação do réu, no sentido de que desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido, é insuficiente
para afastar a condenação, se as circunstancias do fato indicam situação diversa. A apreensão da res furtiva em seu poder
enseja a inversão do ônus da prova. Apelação desprovida." (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 7814- 73.2010.8.09.0006, Rel. DES.
JOSÉ LENAR DE MELO BANDEIRA, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 25/10/2012, Dle 1179 de 06/11/2012). "Receptação
dolosa - Dolo direto - Caracterização - Exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto,
caracterizador da receptação dolosa, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a infração e a própria conduta do
agente.” (TJSP, APL 28684720108260083 SP 0002868-47.2010.8.26.0083, Publicação: 05/03/2012, Rel. Wilson Barreira). Não
obstante a negativa por parte da denunciada, a análise do conteúdo probatório não deixa qualquer dúvida a respeito de sua
culpabilidade, mormente pela situação de flagrancia em que foi encontrada, ou seja, o celular conseguindo desincumbir-se de tal
ânus, já que a sua versei° apresentada perante a autoridade policial não restou demonstrada nos autos. No crime de receptação,
o conhecimento da origem ilícita do objeto, representativo do dolo, elemento subjetivo do injusto, como dito, de intrincado
aferição, deve ser extraído das circunstâncias externas do delito e do comportamento do autor, sendo suficiente, para a solução
condenatória, o fato do bem ter sido adquirido de pessoa que a denunciada sequer soube melhor qualificar, pelo valor de R$
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300,00 (trezentos reais), quando o laudo pericial de vistoria e avaliação apontam para o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta
reais), sem a devida nota fiscal, além de não ter indicado qualquer circunstância a evidenciar a sua boa-fé, não permite concluir
que desconhecia a origem espúria do aparelho celular, o qual, repita-se, fora apreendido em seu poder, incorrendo, portanto, no
delito tipificado pelo artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro. Destaque-se, ademais, que a expressão "coisa que sabe ser
produto de crime", contida no caput do artigo 180 do Código Penal, refere-se ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, qual
seja o dolo direto, e não aos elementos objetivos do tipo, o que, à evidência, restou amplamente demonstrado suma testemunhal
e documental colacionada ao feito, afastando-se, pois, por completo, a hipótese de absolvição por atipicidade da conduta e a
tese desclassificatória sustentada pela ré em sua autodefesa. Nesse sentido, ensine AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO:
"(..) O nosso legislador, quando trata dos crimes contra o patrimônio, e aqui mais propriamente da receptação, sempre que faz
referência ao sabe, está-se referindo a dolo direto. Deve saber, há dolo eventual e deve presumir a forma culposo." (in, Revista
da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Ed. Especial, julho de 1999, p. 60). Não obstante, em razão do pequeno valor
da coisa receptada e em virtude da primariedade da denunciada, não existindo nos autos outros elementos que possam concluir
ter agido a ré com maior grau de 1. reprovabilidade, possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 180,
5 5°, combinado com o artigo 155, 5 2°, ambos do Código Penal. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça: "Nos termos do §
5° do art. 180 do Código Penal, é possível a aplicação da figura do furto privilegiado ao crime de receptação dolosa, desde que o
réu seja primário e o bem receptado seja de pequeno valor". (HC 203.318/DF, 50T., j. 20.09.2012, rel. Jorge Mussi). Nesse
passo, a sistematização da prova traz elementos concatenados e lógicos que, urna vez cotejados, tornam-se plenamente
convincentes e suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro acerca da responsabilidade do denunciado pelo
crime de receptação dolosa privilegiada. Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva do Estado para co No caso em tela, o motivo do crime é aquele inerente ao tipo penal. Dessa maneira, esta
circunstância judicial deve ser aferida favoravelmente. No que tange às circunstâncias do crime, o Julgador deve voltar sua
apreciação aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, apesar de envolverem o delito. Nos presentes autos
as circunstâncias do crime foram inerentes à espécie, não podendo, pois, sofrer valoração negativa. No que se refere as
consequências do crime, a doutrina entende como sendo o mal causado pelo delito, que transcende o resultado típico. Nos
presentes autos, as consequências dc crime foram inerentes à espécie, não podendo, pois, sofrer valoração negativa. Por fim, a
circunstância judicial do comportamento da vítima somente apresenta relevancia nos casos de a vítima incitar, facilitar ou induzir
o réu a cometer o crime. Não é o casu dos autos, em que a vítima em nada contribuiu para o comportamento delitivo. Portanto,
sendo todas as circunstancias judiciais analisadas favoravelmente ao réu, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa no valor unitário mínimo. Na SEGUNDA FASE da dosagem penalógica, ausentes agravantes e atenuantes, a
reprimenda permanece fixada no quantum de 1 (um) ano de reclusa° e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na
TERCEIRA FASE, presente o privilégio inserto no artigo 180, § 5°, cc. o artigo 155, § 2', ambos do Código Penal, reduzo a
reprimenda em seu grau médio de 1/2 (metade), considerando, para tanto, o valor em que a res foi avaliada, a qual, embora não
possa ser considerada insignificante, representou mais de cinquenta por cento do salário mínimo vigente à época do fato, ficando
a ré definitivamente condenado à pena de 6 (seis) meses de reclusa° e 5 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em
observancia ao contido no artigo 33, § 2°, alínea 'c', do ' Código Penal, determino o cumprimento inicial da pena no regime
ABERTO. Presentes os requisitos insertos no artigo 44, do Código Penal, substituto a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais. Sem custas, porquanto assistida pela Defensoria Pública.
Tendo respondido ao processo solta, poderá recorrer nesta condição. Restitua-se o aparelho celular ao legítimo proprietário,
caso referida diligência ainda não tenha ocorrido. Após o transito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para
os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, conforme preconiza o artigo 71, ã 2°, do Código Eleitoral, formem-se
os autos de execução e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Paraíso do Tocantins, 9 de outubro de 2018. RENATA
DO NASCIMENTO E SILVA JUIZA DE DIREITO". 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 07 de fevereiro de
2019(07/02/2019). Eu (NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE-Escrivã Judicial) que digitei e subscrevi. RENATA DO
NASCIMENTO E SILVA - Juíza de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 90(noventa) dias
Autos de Ação Penal: 0003299-54.2016.827.2731 Chave: 517244785216
Acusado: RONALDO DE SOUSA ALMEIDA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado RONALDO DE SOUSA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, lavrador,
nascido em 20.10.1996, natural de Palmas/TO, filha de Dejacione Pereira Almeida e Rosa Barros de Sousa Almeida, residente
na Chácara Santa Luzia, 01 Km da Vila PA Manchete, município de Marianópolis/TO, o qual se encontra em lugar incerto e não
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor
da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o
exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR
RONALDO DE SOUSA ALMEIDA como incurso nas penas do artigo 244-B da Lei Federal nº 8.069/90, tudo conjugado com as
prescrições do artigo 70 do Estatuto Repressivo vigente...ficando o réu RONALDO DE SOUSA ALMEIDA, definitivamente
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condenado à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo...Com fundamento
no artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, deverá o condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime ABERTO. Presentes os requisitos insertos no artigo no artigo 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, a serem fixados por ocasião da audiência admonitória, ocasião em que será analisado pleito de
suspensão condicional da pena...Publique-se. Registre-se. Intimem-se,. Inclusive a vítima. Paraíso do Tocantins, 19 de maio de
2017. Renata do Nascimento e Silva- Juíza de Direito". 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 Paraíso do Tocantins/TO, aos 07 de fevereiro de
2019(07/02/2019). Eu (NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE-Escrivã Judicial) que digitei e subscrevi. RENATA DO
NASCIMENTO E SILVA - Juíza de Direito.

Juizado especial cível e criminal
Intimações aos advogados
Autos nº 0006656-08.2017.827.2731/ PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Requerente: ELIANE DE FATIMA BRITO
Requerido(s): SABEMI SEGURADORA S/A
Advogado(a): JOÃO RAFAEL LÓPEZ ALVES – OAB/RS 56.563
SENTENÇA: “...Frente ao exposto, reconheço a incompetência do juizado especial para conhecer da presente demanda e
declaro a extinção do processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e
honorários advocatícios. Intimem-se. Após, ao arquivo. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. RICARDO
FERREIRA LEITE Juiz de Direito.”

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA
Apostila
Apostila, de 08 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 19.0.000003172-3,
RESOLVE
Lotar a servidora Suelen Lobo Castro, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada pelo Decreto Judiciário nº 367 de
19/12/2017, na Diretoria do Foro da Comarca de Palmas, a partir da data de publicação deste ato.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

Decretos
Decreto Judiciário Nº 124, de 07 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, e considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000001046-7,
resolve exonerar, a pedido e a partir de 28 de janeiro de 2019, Cássio Ramos Martins, do cargo de provimento em comissão de
Secretário do Juízo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 125, de 07 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, Tiago
Alencar Cruz, para o cargo de provimento em comissão de Secretário do Juízo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 128, de 07 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, considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000001897-2,

ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4437 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2019

58

resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato, Maria Madalena de Lima Paniago, para o cargo de provimento em
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 133, de 08 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, Clóvis
de Oliveira Rosa, Técnico Judiciário, para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 134, de 08 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com os arts. 12, § 1º, inciso IV, e 59 do Regimento Interno desta Corte,
CONSIDERANDO a decisão do egrégio Tribunal Pleno, na 1ª Sessão Ordinária Administrativa do dia 7 de fevereiro de 2019,
bem como o contido no processo SEI nº 19.0.000002206-6,
RESOLVE:
Art. 1º Fica convocado o juiz Gilson Coelho Valadares, titular do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de
Palmas, para substituir o Desembargador Luiz Gadotti, no período de 11 de fevereiro a 13 de março de 2019, em razão do
usufruto de suas férias.
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 129, de 08 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, e considerando o contido nos autos nº19.0.000001916-2, resolve
exonerar, a pedido e a partir de 31 de janeiro de 2019, Maria da Glória Mariano Paiva de Jesus, do cargo de provimento em
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 130, de 08 de fevereiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, e considerando o contido nos autos nº19.0.000001916-2, resolve
exonerar, a pedido e a partir de 31 de janeiro de 2019, Jordana Borges Parreira, do cargo de provimento em comissão de
Assessora Jurídica de 1ª Instância.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 135, de 08 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 exonerar a partir da data de publicação deste ato, Julio
Cesar Pereira de Oliveira, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Redes.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 136, de 08 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 exonerar a partir da data de publicação deste ato,
Ricardo Marx Costa Soares de Jesus, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
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Decreto Judiciário Nº 137, de 08 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, Julio
Cesar Pereira de Oliveira para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
Decreto Judiciário Nº 138, de 08 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,
Ricardo Marx Costa Soares de Jesus para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

Decisões
PROCESSO
19.0.000000249-9
INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT
ASSUNTO
CURSO DE CAPACITAÇÃO - CRIMES CIBERNÉTICOS
Decisão Nº 341, de 07 de fevereiro de 2019
Trata-se de encaminhamento de Projeto Básico, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com vistas à
contratação da facilitadora de aprendizagem Milena Santana de Araújo Lima para realização do Curso Crimes Cibernéticos,
na modalidade à distância, para magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, no período de 15 de fevereiro a 20 de março de
2019, com carga horária total de 23 (vinte e três) horas/aulas.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 2402533), e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 2401213), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, conforme evento 2402587,
para contratação de Milena Santana de Araújo Lima, com vistas à realização do curso em referência, pelo valor total de R$
5.060,00 (cinco mil sessenta reais), conforme proposta sob o evento 2384823.
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto
Licitatório;
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à instrutora; e
3. DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
PROCESSO
19.0.000000117-4
INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT
ASSUNTO
CURSO DE CAPACITAÇÃO - COLABORAÇÃO PREMIADA I
Decisão Nº 349, de 07 de fevereiro de 2019
Trata-se de encaminhamento de Projeto Básico, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com vistas à
contratação do instrutor Américo Bedê Freire Júnior para realização do Curso COLABORAÇÃO PREMIADA I, para
magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense e servidores de órgãos conveniados com a ESMAT, incritos no curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Estado de Direito e Combate à Corrupção – Turma I, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2019,
com carga horária total de 15 (quinze) horas/aulas.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 2404803), e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 2403916), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, conforme evento 2404986,
para contratação do instrutor Américo Bedê Freire Júnior, com vistas à realização do curso em referência, pelo valor total de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme proposta sob o evento 2382763.
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
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1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto
Licitatório;
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho ao instrutor aludido; e
3. DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente
PROCESSO
19.0.000000555-2
INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT
ASSUNTO
CURSO DE CAPACITAÇÃO - COLABORAÇÃO PREMIADA II
Decisão Nº 354, de 07 de fevereiro de 2019
Trata-se de encaminhamento de Projeto Básico, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com vistas à
contratação do instrutor Carlos Fernando dos Santos Lima para realização do Curso COLABORAÇÃO PREMIADA II, para
magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense e servidores de órgãos conveniados com a ESMAT, incritos no curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Estado de Direito e Combate à Corrupção – Turma II , nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019,
com carga horária total de 15 (quinze) horas/aulas.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 2406156), e, comprovada a disponibilidade orçamentária
(evento 2405488), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor
Diretor-Geral, nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, conforme evento 2406329,
para contratação do instrutor Carlos Fernando dos Santos Lima, com vistas à realização do curso em referência, pelo valor
total de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), conforme proposta sob o evento 2385411.
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto
Licitatório;
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho ao instrutor aludido; e
3. DEESMAT para ciência e acompanhamento.
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

DIRETORIA GERAL
Portarias
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35426 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Claudia Rodrigues Chaves, Escrivão Judicial, Matrícula 41374, o valor de R$ 1.119,96,
relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Palmas-TO, no período de 28/01/2019 a
02/02/2019, com a finalidade de auxilio ao nacom, nos termos dos sei 18.0.000006176-6 e 18.0.000033112-7.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35355 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Janaina Paiva Almeida, Matrícula 355072, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento de
0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para Almas-TO, no período de
31/01/2019 a 31/01/2019, com a finalidade de realizar as audiências de conciliação na comarca de Almas, como conciliadora
credenciada junto ao NUPEMEC, SEI 18.0.000013769-0.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35354 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Janaina Paiva Almeida, Matrícula 355072, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento de
0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para Almas-TO, no período de
30/01/2019 a 30/01/2019, com a finalidade de realizar as audiências de conciliação na comarca de Almas, como conciliadora
credenciada junto ao NUPEMEC, SEI 18.0.000013769-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 4/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35353 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Janaina Paiva Almeida, Matrícula 355072, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento de
0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para Almas-TO, no período de
29/01/2019 a 29/01/2019, com a finalidade de realizar as audiências de conciliação na comarca de Almas, como conciliadora
credenciada junto ao NUPEMEC, SEI 18.0.000013769-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 5/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35345 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Paulyene Leite Gomes Lima, Matrícula 356099, o valor de R$ 1.139,49, relativo ao
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para
Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 03/02/2019 a 07/02/2019, com a finalidade de realizar as audiências de conciliação
na comarca de Ponte Alta, como conciliadora credenciada junto ao NUPEMEC, SEI 18.0.000025474-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 6/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35352 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Janaina Paiva Almeida, Matrícula 355072, o valor de R$ 126,61, relativo ao pagamento de
0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Natividade-TO para Almas-TO, no período de
28/01/2019 a 28/01/2019, com a finalidade de realizar as audiências de conciliação na comarca de Almas, como conciliadora
credenciada junto ao NUPEMEC, SEI 18.0.000013769-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 7/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35420 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Raisa Damasceno Junqueira, Assessor Jurídico de 1a Instância, Matrícula 352958, o
valor de R$ 866,74, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de
R$ 272,75, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmeiropolis-TO para Peixe-TO, no
período de 04/02/2019 a 08/02/2019, com a finalidade de auxiliar a Magistrada em Substituição na comarca.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 8/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35384 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Luiz Alberto Fonseca Aires, Auxiliar Judiciário, Matrícula 352509, o valor de R$ 469,40,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 163,65, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de
12/02/2019 a 14/02/2019, com a finalidade de levar mobiliário para atender o novo Fórum de Taguatinga, conforme SEI
19.0.000003116-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 9/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35408 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor João Leno Tavares Rosa, Editor de Corte, Matrícula 352641, o valor de R$ 2.872,97,
relativo ao pagamento de 13,5 (treze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 545,50, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período
de 14/01/2019 a 27/01/2019, com a finalidade de manutenção dos equipamentos de recepção nas Comarcas, SEI
19.0.000000327-4.
Art. 2º Conceder ao servidor Ednan Oliveira Cavalcanti, Cinegrafista, Matrícula 352404, o valor de R$ 2.872,97,
relativo ao pagamento de 13,5 (treze e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 545,50, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período
de 14/01/2019 a 27/01/2019, com a finalidade de manutenção dos equipamentos de recepção nas Comarcas, SEI
19.0.000000327-4.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 10/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35402 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Motorista, Matrícula 168634, o valor de R$ 866,74, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, Itaguatins-TO,
Wanderlandia-TO, Palmas-TO, no período de 11/02/2019 a 15/02/2019, com a finalidade de conduzir colaboradores para
manutenção preventiva nos prédios dos fóruns das referidas comarcas.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 11/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35301 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Daniela Guimarães Sales, Conciliador, Matrícula 353516, o valor de R$ 469,40, relativo
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 163,65, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de
21/01/2019 a 23/01/2019, com a finalidade de realizar audiências de conciliação na comarca de Cristalândia, em razão da
implantação do cejusc naquela comarca, SEI 18.0.000026833-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 12/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35271 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, Engenheiro Eletricista, Matrícula 352793, o valor de R$ 72,06,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina
o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 05/02/2019
a 05/02/2019, com a finalidade de reconhecimento da área, onde será construído o prédio novo do fórum da referida comarca,
para execução de projeto.
Art. 2º Conceder ao servidor Luciano Moura, Engenheiro, Matrícula 352750, o valor de R$ 86,13, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da
Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 05/02/2019 a
05/02/2019, com a finalidade de reconhecimento da área, onde será construído o prédio novo do fórum da referida comarca, para
execução de projeto.
Art. 3º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, Arquiteto, Matrícula 353163, o valor de R$ 86,13, relativo ao
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da
Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 05/02/2019 a
05/02/2019, com a finalidade de reconhecimento da área, onde será construído o prédio novo do fórum da referida comarca, para
execução de projeto.
Art. 4º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, Diretor de Infraestrutura e Obras, Matrícula 357146, o valor de R$
86,13, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 54,55, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de
05/02/2019 a 05/02/2019, com a finalidade de reconhecimento da área, onde será construído o prédio novo do fórum da referida
comarca, para execução de projeto.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 13/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35270 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, Assistente de Suporte Técnico, Matrícula
352773, o valor de R$ 270,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o
valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO,
no período de 08/01/2019 a 09/01/2019, com a finalidade de manutenção na Central de Pabx, conforme Service Desk nº R4410 e
2022.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 14/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35259 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, Assistente de Suporte Técnico, Matrícula
352773, o valor de R$ 866,74, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado
o valor de R$ 272,75, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Araguaina-TO, no período de 04/02/2019 a 08/02/2019, com a finalidade de recertificação dos pontos de redes do novo prédio de
Araguaína, conforme SEI Nº 19.0.000001064-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 15/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35258 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, Assistente de Suporte Técnico, Matrícula
352773, o valor de R$ 1.119,96, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado
o valor de R$ 272,75, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Itaguatins-TO, no período de 11/02/2019 a 16/02/2019, com a finalidade de construção de cabeamento estruturado, conforme
Service Desk nº R5366.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 16/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35286 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Valdivone Dias da Silva, Técnico Judiciário, Matrícula 352664, o valor de R$ 1.119,96,
relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itaguatins-TO, no período de 11/02/2019
a 16/02/2019, com a finalidade de conduzir beneficiário(s) constante(s) do protocolo de diárias nº 2019/35258.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 17/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35261 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, Técnico Judiciário, Matrícula 240759, o valor de
R$ 469,40, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 163,65,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de
29/01/2019 a 31/01/2019, com a finalidade de instalação de pontos de redes, conforme service desk nº R5112 e R5030.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 18/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35197 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, Engenheiro Eletricista, Matrícula 352793, o valor de R$ 469,40,
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 163,65, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, Palmas-TO, no período de
21/01/2019 a 23/01/2019, com a finalidade de vistoria técnica do novo prédio do Fórum da referida comarca, para recebimento
da obra.
Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, Arquiteto, Matrícula 353163, o valor de R$ 539,75, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 163,65, conforme determina o
art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, Palmas-TO, no período de 21/01/2019
a 23/01/2019, com a finalidade de vistoria técnica do novo prédio do Fórum da referida comarca, para recebimento da obra.
Art. 3º Conceder ao servidor Luciano Moura, Engenheiro, Matrícula 352750, o valor de R$ 539,75, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 163,65, conforme determina o
art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, Palmas-TO, no período de 21/01/2019
a 23/01/2019, com a finalidade de vistoria técnica do novo prédio do Fórum da referida comarca, para recebimento da obra.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 19/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35257 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, Técnico Judiciário, Matrícula 240759, o valor de
R$ 722,62, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 163,65,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de
10/02/2019 a 13/02/2019, com a finalidade de instalação do Sistema VOIP, conforme SEI nº 19.0.000001064-5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 20/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35195 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Claudinei Crepaldi, Engenheiro, Matrícula 353574, o valor de R$ 539,75, relativo ao
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 163,65, conforme determina o
art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, Palmas-TO, no período de
28/01/2019 a 30/01/2019, com a finalidade de vistoria em obra na referida comarca.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 21/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35262 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder ao servidor Jose Silva de Sousa, Técnico Judiciário, Matrícula 229544, o valor de R$ 72,06, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina o art. 20
da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 14/01/2019 a 14/01/2019,
com a finalidade de manutenção na Central de Pabx, conforme Service Desk nº 2105.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 22/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35260 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, Auxiliar Judiciário, Matrícula 227354, o valor de R$ 72,06,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina
o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 31/01/2019
a 31/01/2019, com a finalidade de manutenção em pontos de rede, conforme Service Desk nº R5246.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 23/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35189 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, Chefe de Serviço, Matrícula 352230, o valor de R$ 722,62,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 163,65, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Itaguatins-TO, Xambioa-TO, Palmas-TO,
no período de 16/01/2019 a 19/01/2019, com a finalidade de manutenção preventiva nos prédios das referidas comarcas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 24/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35200 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, Auxiliar Judiciário, Matrícula 227354, o valor de R$ 1.119,96,
relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 04/02/2019
a 09/02/2019, com a finalidade de manutenção em pontos de rede, conforme Service Desk nº R2208, R4985, R5205, R5240,
R5262, R5237.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 25/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35191 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Miguel Cardoso de Oliveira, Chefe de Serviço, Matrícula 198524, o valor de R$ 668,07,
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 218,20, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, Palmas-TO, no período de
21/01/2019 a 24/01/2019, com a finalidade de manutenção corretiva no prédio da referida comarca.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 26/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35196 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Motorista, Matrícula 168634, o valor de R$ 866,74, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, Araguatins-TO, Axixa
do Tocantins-TO, Palmas-TO, no período de 04/02/2019 a 08/02/2019, com a finalidade de manutenção preventiva nos prédios
dos fóruns das referidas comarcas.
Art. 2º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, Chefe de Serviço, Matrícula 352230, o valor de R$ 866,74,
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Augustinopolis-TO, Araguatins-TO, Axixa
do Tocantins-TO, Palmas-TO, no período de 04/02/2019 a 08/02/2019, com a finalidade de manutenção preventiva nos prédios
dos fóruns das referidas comarcas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 27/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35181 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Mylla Araújo Borba, Analista Técnico Em Serviço de Saúde, Matrícula 356747, o valor
de R$ 921,29, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$
218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no
período de 29/01/2019 a 02/02/2019, com a finalidade de auxiliar os serviços desenvolvidos no NatJus Estadual, conforme SEI nº
19.0.000002138-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 28/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35179 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Luziene Monteiro Valadares Azevedo, Técnico Judiciário, Matrícula 92351, o valor de
R$ 270,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Pium-TO para Palmas-TO, no período de
05/02/2019 a 06/02/2019, com a finalidade de para a emissão do certificado Digital, conforme service desk 23864-48.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 29/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35178 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jean Fernandes Barbosa de Castro, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula
352377, o valor de R$ 188,28, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de
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R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 31,81, por seu deslocamento de Aurora
do Tocantins-TO para Combinado-TO, no período de 05/02/2019 a 05/02/2019, com a finalidade de comparecimento à Unidade
Judiciária para atendimentos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 30/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35188 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jean Fernandes Barbosa de Castro, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula
352377, o valor de R$ 188,28, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de
R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 31,81, por seu deslocamento de Aurora
do Tocantins-TO para Combinado-TO, no período de 21/02/2019 a 21/02/2019, com a finalidade de comparecimento à Unidade
Judiciária para atendimentos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 31/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35184 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jean Fernandes Barbosa de Castro, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula
352377, o valor de R$ 188,28, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de
R$ 54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 31,81, por seu deslocamento de Aurora
do Tocantins-TO para Combinado-TO, no período de 19/02/2019 a 19/02/2019, com a finalidade de comparecimento à Unidade
Judiciária para atendimentos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 32/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35182 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, Chefe de Serviço, Matrícula 352230, o valor de R$ 866,74,
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, Colmeia-TO, Palmas-TO,
no período de 21/01/2019 a 25/01/2019, com a finalidade de manutenção preventiva nos prédios das referidas comarcas.
Art. 2º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Motorista, Matrícula 168634, o valor de R$ 866,74, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arapoema-TO, Colmeia-TO, Palmas-TO,
no período de 21/01/2019 a 25/01/2019, com a finalidade de manutenção preventiva nos prédios das referidas comarcas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 33/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35160 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Jenilson Rodrigues de Araujo, Secretário do Juízo, Matrícula 352896, o valor de R$
866,74, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do Ouro-TO, no período
de 28/01/2019 a 01/02/2019, com a finalidade de cumprimento de mandado, conforme Portaria 194/2017- Presidência/DF
Goiatins de 30/01/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 34/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35159 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Jenilson Rodrigues de Araujo, Secretário do Juízo, Matrícula 352896, o valor de R$
1.119,96, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos Lindos-TO, no
período de 21/01/2019 a 26/01/2019, com a finalidade de cumprimento de mandado, conforme Portaria 194/2017Presidência/DF Goiatins de 30/01/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 35/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35158 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Jenilson Rodrigues de Araujo, Secretário do Juízo, Matrícula 352896, o valor de R$
1.119,96, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Barra do Ouro-TO, no período
de 14/01/2019 a 19/01/2019, com a finalidade de cumprimento de mandado, conforme Portaria 194/2017- Presidência/DF
Goiatins de 30/01/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 36/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35157 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Jenilson Rodrigues de Araujo, Secretário do Juízo, Matrícula 352896, o valor de R$
1.119,96, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Campos Lindos-TO, no
período de 07/01/2019 a 12/01/2019, com a finalidade de cumprimento de mandado, conforme Portaria 194/2017Presidência/DF Goiatins de 30/01/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 37/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35194 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Motorista, Matrícula 168634, o valor de R$ 866,74, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, Ananas-TO, Araguaina-TO,
Palmas-TO, no período de 28/01/2019 a 01/02/2019, com a finalidade de conduzir servidores para manutenção preventiva nos
prédios das referidas comarcas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 38/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35175 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Motorista, Matrícula 168634, o valor de R$ 866,74, relativo
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 272,75, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, Almas-TO, Palmas-TO,
no período de 14/01/2019 a 18/01/2019, com a finalidade de conduzir servidores para manutenção preventiva nos prédios das
referidas comarcas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 39/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35174 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Motorista, Matrícula 168634, o valor de R$ 270,73, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, Palmas-TO,
no período de 10/01/2019 a 11/01/2019, com a finalidade de conduzir servidores para manutenção preventiva nos prédios das
referidas comarcas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 40/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35173 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Motorista, Matrícula 168634, o valor de R$ 72,06, relativo
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina o art. 20
da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinia-TO, no período de 08/01/2019 a 08/01/2019, com
a finalidade de conduzir servidores para manutenção corretiva no prédio da referida comarca.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 182/2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações celebradas entre o Tribunal de
Justiça Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, a Nota de Empenho 2018NE04640, referente ao Processo Administrativo 18.0.000029750-6, emitida
por este Tribunal de Justiça para a Empresa Atlantis Comércio de Máquinas e Equipamentos - EIRELI, que tem por aquisição de
suprimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, matrícula 240759, como gestor da aquisição realizada por meio
da Nota de Empenho 2018NE04748, e a servidora Josilene Carvalho de Oliveira, matrícula 159635, como substituta, para, nos
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas na Nota de Empenho,
acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da aquisição, o gestor notificará a empresa contratada
para regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 183/2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações celebradas entre o Tribunal de
Justiça Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, a Nota de Empenho 2018NE04640, referente ao Processo Administrativo 18.0.000029750-6, emitida
por este Tribunal de Justiça para a Empresa Atlantis Comércio de Máquinas e Equipamentos - EIRELI, que tem por aquisição de
suprimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do
Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Francisco Augusto de Carvalho Júnior, matrícula 352773, como Fiscal Técnico da aquisição realizada
por meio da Nota de Empenho 2018NE04748, e o servidor João Zacariotti Walcacer, matrícula 352785, como substituto para,
nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas na Nota de Empenho,
acompanhar e fiscalizar a aquisição até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da aquisição, o Fiscal Técnico comunicará ao gestor,
que notificará a empresa contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar
à autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 184/2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
RESOLVE:
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata a Nota de Empenho 2018NE04640,
referente ao Processo Administrativo 18.0.000029750-6, que tem por objeto a aquisição de suprimentos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão
supramencionada, sob a presidência do primeiro:
LOTAÇÃO
MEMBROS
MATRÍCULA
DTINF
Raimundo Nonato da Rocha Pereira
240759
DTINF
Francisco Augusto Carvalho Júnior
352755
DIADM
Joana Darc Batista Silva
263644
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 179/2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações celebradas entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, a Nota de Empenho 2018NE04748, referente ao Processo Administrativo 18.0.0000029753-0, emitida por
este Tribunal de Justiça para a Empresa Solares Teleinformática Ltda - EPP, que tem por aquisição de suprimentos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, matrícula 240759, como gestor da aquisição realizada por meio
da Nota de Empenho 2018NE04748, e o servidor Wagner William Voltolini, matrícula 292635, como substituto, para, nos termos
do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas na Nota de Empenho, acompanhar e fiscalizar
até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da aquisição, o gestor notificará a empresa contratada para
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 180/2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 05 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução das contratações celebradas entre o Tribunal de Justiça
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços;
CONSIDERANDO, ainda, a Nota de Empenho 2018NE04748, referente ao Processo Administrativo 18.0.0000029753-0, emitida por
este Tribunal de Justiça para a Empresa Solares Teleinformática Ltda - EPP, que tem por aquisição de suprimentos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Francisco Augusto de Carvalho Júnior, matrícula 352773, como Fiscal Técnico da aquisição realizada por
meio da Nota de Empenho 2018NE04748, e o servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula 352785, como substituto para, nos
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas na Nota de Empenho, acompanhar e
fiscalizar até a sua completa execução.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da aquisição, o Fiscal Técnico comunicará ao gestor, que
notificará a empresa contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
Portaria Nº 225/2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de bens
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o contido nos atos administrativos SEI nº 18.0.000034815-1; resolve:
Art. 1º. Criar a Comissão para recebimento dos bens empenhados por meio da NE007789, nos termos do disposto na Ata de Registro
de Preços nº 199/2018 e na Lei nº. 8.666/93.
Art. 2º. Designar os servidores Joana D'arc Batista Silva - matrícula 263644, Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula 352416
e Juarez Lopes Marinho, matrícula 353163, para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob a
presidência do primeiro.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publiquem-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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Portaria Nº 228/2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de bens
permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO o contido nos atos administrativos SEI nº 18.0.000034813-5; resolve:
Art. 1º. Criar a Comissão para recebimento dos bens empenhados por meio da NE007788, nos termos do disposto na Ata de Registro
de Preços nº 198/2018 e na Lei nº. 8.666/93.
Art. 2º. Designar os servidores Joana D'arc Batista Silva - matrícula: 263644, Moredson Mendanha de Abreu Almas, matrícula: 352416
e Juarez Lopes Marinho, matrícula: 353163, para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão supramencionada, sob a
presidência do primeiro.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 41/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35330 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, Juz3 - Juiza de Direito de 3ª Entrância, Matrícula
152656, o valor de R$ 2.149,11, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado o
valor de R$ 163,65, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Brasília-DF, no período de 05/02/2019 a 07/02/2019, com a finalidade de participar de
reunião sobre Conciliação no Segmento Bancário no Conselho Nacional de Justiça, SEI 19.0.000002062-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 42/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35291 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, Juz3 - Juiza de Direito de 3ª Entrância, Matrícula
152656, o valor de R$ 1.366,07, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o
valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do
Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 420,07, por seu deslocamento de
Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 20/01/2019 a 22/01/2019, com a finalidade de desenvolver atividades relacionadas ao
Nupemec, SEI 19.0.000000984-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 43/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35328 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado José Eustaquio de Melo Junior, Juz2 - Juiz de Direito de 2ª Entrância, Matrícula 352446,
o valor de R$ 2.103,73, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$
218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da
Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 422,75, por seu deslocamento de Xambioa-TO para
Palmas-TO, no período de 05/02/2019 a 09/02/2019, com a finalidade de coordenador do curso de Pós-Graduação em Teoria e
Prática do Direito Privado, SEI 19.0.000001524-8.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 44/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35481 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula
352436, o valor de R$ 322,52, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$
54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da
Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 166,05, por seu deslocamento de Goiatins-TO para
Filadelfia-TO, no período de 18/01/2019 a 18/01/2019, com a finalidade de inspeção em presídio, treinamento de pessoal.
Art. 2º Conceder à servidora Heloisa Rodrigues Macedo, Assessor Jurídico de 1a Instância, Matrícula 353321, o valor de
R$ 114,27, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o valor de R$ 54,55, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Goiatins-TO para Filadelfia-TO, no período de 18/01/2019 a
18/01/2019, com a finalidade de inspeção em presídio, treinamento de pessoal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 45/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35337 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Silma Pereira de Sousa Oster, Escrivão Judicial, Matrícula 89922, o valor de R$ 270,73,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 23/01/2019 a
24/01/2019, com a finalidade de realizar audiência de interrogatório referente à SINDICÂNCIA – SEI nº 18.0.000021809-6.
Art. 2º Conceder ao servidor Marlos Elias Gosik Moita, Técnico Judiciário, Matrícula 352644, o valor de R$ 270,73, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme determina o
art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 23/01/2019 a 24/01/2019, com
a finalidade de realizar audiência de interrogatório referente à SINDICÂNCIA – SEI nº 18.0.000021809-6.
Art. 3º Conceder à servidora Sheila Silva do Nascimento, Analista Judiciário, Matrícula 196530, o valor de R$ 270,73,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 23/01/2019 a
24/01/2019, com a finalidade de realizar audiência de interrogatório referente à SINDICÂNCIA – SEI nº 18.0.000021809-6.
Art. 4º Conceder ao servidor Thiago Gomes Sertão Vieira, Contador-distribuidor, Matrícula 352628, o valor de R$ 270,73,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 23/01/2019 a
24/01/2019, com a finalidade de realizar audiência de interrogatório referente à SINDICÂNCIA – SEI nº 18.0.000021809-6.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 46/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35407 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, Assistente de Gabinete da Corregedoria-geral da Justiça,
Matrícula 352766, o valor de R$ 270,73, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22,
descontado o valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para
Alvorada-TO, no período de 07/02/2019 a 08/02/2019, com a finalidade de realizar as oitivas das testemunhas referente à
SINDICÂNCIA – SEI nº 18.0.000021809-6.
Art. 2º Conceder à servidora Silma Pereira de Sousa Oster, Escrivão Judicial, Matrícula 89922, o valor de R$ 270,73,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 07/02/2019 a
08/02/2019, com a finalidade de realizar as oitivas das testemunhas referente à SINDICÂNCIA – SEI nº 18.0.000021809-6.
Art. 3º Conceder à servidora Sheila Silva do Nascimento, Analista Judiciário, Matrícula 196530, o valor de R$ 270,73,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 07/02/2019 a
08/02/2019, com a finalidade de realizar as oitivas das testemunhas referente à SINDICÂNCIA – SEI nº 18.0.000021809-6.
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Art. 4º Conceder ao servidor Thiago Gomes Sertão Vieira, Contador-distribuidor, Matrícula 352628, o valor de R$ 270,73,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 07/02/2019 a
08/02/2019, com a finalidade de realizar as oitivas das testemunhas referente à SINDICÂNCIA – SEI nº 18.0.000021809-6.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 47/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35500 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, Des - Desembargador, Matrícula 17368, o valor de R$
2.907,06, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 1.125,43, descontado o valor de R$ 109,10,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por seu deslocamento
de Palmas-TO para Recife-PE, no período de 07/02/2019 a 09/02/2019, com a finalidade de participar do 80º ENCOGE - Encontro
Nacional do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil.
Art. 2º Conceder ao Magistrado Marcio Barcelos Costa, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 23180, o valor de
R$ 2.203,66, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado o valor de R$ 109,10,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por seu deslocamento
de Palmas-TO para Recife-PE, no período de 07/02/2019 a 09/02/2019, com a finalidade de participar do 80º ENCOGE - Encontro
Nacional do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil.
Art. 3º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, Assessor Jurídico da Corregedoria-geral da Justiça, Matrícula
353059, o valor de R$ 2.344,33, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 900,34, descontado o
valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por
seu deslocamento de Palmas-TO para Recife-PE, no período de 07/02/2019 a 09/02/2019, com a finalidade de participar do 80º
ENCOGE - Encontro Nacional do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 48/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35483 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula
352436, o valor de R$ 597,67, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor
de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 73,71, por seu deslocamento de Goiatins-TO
para Filadelfia-TO, no período de 04/02/2019 a 05/02/2019, com a finalidade de realizar audiências, atendimentos , despachar e
decidir processos e organização do fórum.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 49/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35482 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula
352436, o valor de R$ 649,35, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor
de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 125,39, por seu deslocamento de Goiatins-TO
para Filadelfia-TO, no período de 28/01/2019 a 29/01/2019, com a finalidade de realizar audiências, atendimentos , despachar e
decidir processos e organização do fórum.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 50/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35405 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Miguel Cardoso de Oliveira, Chefe de Serviço, Matrícula 198524, o valor de R$ 270,73,
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, Gurupi-TO, no período de
12/02/2019 a 13/02/2019, com a finalidade de manutenção corretiva nos prédios dos fóruns das referidas comarcas.
Art. 2º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, Chefe de Serviço, Matrícula 352230, o valor de R$ 270,73, relativo
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 109,10, conforme determina o
art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, Gurupi-TO, no período de 12/02/2019 a
13/02/2019, com a finalidade de manutenção corretiva nos prédios dos fóruns das referidas comarcas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 51/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35428 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabiano Goncalves Marques, Juz2 - Juiz de Direito de 2ª Entrância, Matrícula 291246, o
valor de R$ 198,15, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 54,55,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução
Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 41,68, por seu deslocamento de Alvorada-TO para TalismaTO, no período de 13/02/2019 a 13/02/2019, com a finalidade de fazer visita obrigatória/legal ao presídio feminino, distrito judiciário de
alvorada.
Art. 2º Conceder ao servidor Fábio Adriane de Oliveira, Secretário do Juízo, Matrícula 357101, o valor de R$ 114,27,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 337,64, descontado o valor de R$ 54,55, conforme determina o art.
20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Talisma-TO, no período de 13/02/2019 a 13/02/2019, com a
finalidade de fazer visita obrigatória/legal ao presídio feminino, distrito judiciário de alvorada.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 52/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35180 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jean Fernandes Barbosa de Castro, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula
352377, o valor de R$ 195,95, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$
54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da
Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 39,48, por seu deslocamento de Aurora do
Tocantins-TO para Novo Alegre-TO, no período de 07/02/2019 a 07/02/2019, com a finalidade de Inspeção na Cadeia Pública.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 53/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35424 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Maria Lima, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 130474, o valor de R$
627,65, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 54,55, conforme
determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução
Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 49,14, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para
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Palmas-TO, no período de 10/02/2019 a 11/02/2019, com a finalidade de convocação para atuação na 1ª Turma Recursal na sessão
do dia 11/02/2019, conforme SEI 19.0.000001960-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 54/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35411 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Elias Rodrigues dos Santos, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 136456, o
valor de R$ 812,13, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$
54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da
Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 233,62, por seu deslocamento de Gurupi-TO para
Palmas-TO, no período de 10/02/2019 a 11/02/2019, com a finalidade de participar da sessão da 1a Turma Recursal dos Juizados
Especiais e Fazenda Pública.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 55/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35338 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, Juz3 - Juiza de Direito de 3ª Entrância, Matrícula
152656, o valor de R$ 2.203,66, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado o
valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por
seu deslocamento de Araguaina-TO para Sao Paulo-SP, no período de 21/02/2019 a 23/02/2019, com a finalidade de participar do
Seminário “acesso à ordem jurídica justa”, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, conforme SEI 19.0.000002007-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 56/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35536 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Magistrada Nely Alves da Cruz, Juz3 - Juiza de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 28753, o valor de R$
2.938,63, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado o valor de R$ 218,20,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por seu deslocamento
de Araguatins-TO para Brasília-DF, no período de 12/02/2019 a 15/02/2019, com a finalidade de participar da 1ª reunião ordinária de
2019 do comitê executivo FONAVID, conforme SEI 19.0.000002449-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 57/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35575 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Magistrado Ariostenis Guimarães Vieira, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 290053, o
valor de R$ 1.359,59, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado o valor de R$
109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por seu
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deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 13/02/2019 a 14/02/2019, com a finalidade de participar da reunião
Projeto de Lei Anticrime - (ENFAM), SEI 19.0.000003160-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DIÁRIAS Nº 58/2019, de 08 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o
disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2019/35266 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, Assistente de Suporte Técnico, Matrícula 352178, o valor de
R$ 325,28, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55,
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no
período de 10/02/2019 a 11/02/2019, com a finalidade de substituição de nobreak, conforme Service Desk nº R4484.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias
PORTARIA Nº 232/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos,
Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOAO PEDRO DA SILVA, matrícula nº 354439, relativas ao período aquisitivo 2017/2018,
marcadas para o período de 31/01 a 05/02/2019, a partir de 31/01/2019 até 05/02/2019, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 25/02 a 02/03/2019, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA Nº 233/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos,
Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias da servidora LILIAN GAMA DA SILVA POVOA, matrícula nº 352959, relativas ao período aquisitivo
2017/2018, marcadas para o período de 06 a 07/02/2019, a partir de 06/02/2019 até 07/02/2019, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 14 a 15/02/2019, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
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PORTARIA Nº 234/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da
lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos,
Lei 1.818/2007;
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme
solicitação contida no sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor YURI ANDERSON PEREIRA JURUBEBA, matrícula nº 352012, relativas ao período aquisitivo
2014/2015, marcadas para o período de 01/02 a 02/03/2019, a partir de 01/02/2019 até 02/03/2019, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 01/02 a 01/03/2020, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 115/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 2019/35099;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora PATRICIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 354853, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a servidora
MARA ALVES ARAUJO, matrícula nº 237448, ocupante do cargo de CHEFE DE SERVIÇO, no período de 01/03/2019 a 01/03/2019,
com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR GERAL
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 116/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 2019/35526;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora JEANNE DE SOUSA ARAUJO, matrícula nº 244551, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a
servidora KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE MIRANORTE no período de 13/02/2019 a 15/02/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao
período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
CLEDSON JOSE DIAS NUNES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 117/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 2019/35527;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora JEANNE DE SOUSA ARAUJO, matrícula nº 244551, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a
servidora KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE MIRANORTE no período de 11/02/2019 a 12/02/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao
período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
CLEDSON JOSE DIAS NUNES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 118/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 2019/35529;
RESOLVE:
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Art. 1º Designar a servidora JEANNE DE SOUSA ARAUJO, matrícula nº 244551, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a
servidora KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE MIRANORTE no período de 04/02/2019 a 08/02/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao
período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
CLEDSON JOSE DIAS NUNES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 119/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 2019/35534;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora JEANNE DE SOUSA ARAUJO, matrícula nº 244551, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a
servidora KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE MIRANORTE no período de 28/01/2019 a 01/02/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao
período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
CLEDSON JOSE DIAS NUNES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 120/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 2019/35539;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora JEANNE DE SOUSA ARAUJO, matrícula nº 244551, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a
servidora KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE MIRANORTE no período de 16/01/2019 a 18/01/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao
período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
CLEDSON JOSE DIAS NUNES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 121/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 2019/35540;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora JEANNE DE SOUSA ARAUJO, matrícula nº 244551, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a
servidora KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE MIRANORTE no período de 21/01/2019 a 25/01/2019, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao
período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
CLEDSON JOSE DIAS NUNES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 122/2019, de 07 de fevereiro de 2019
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRANORTE, 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 2019/35541;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CLEUZA ALVES DE JESUS, matrícula nº 41080, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a
servidora KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG, matrícula nº 96241, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE MIRANORTE no período de 17/12/2018 a 18/12/2018, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao
período da efetiva substituição.
Publique-se. Cumpra-se.
CLEDSON JOSE DIAS NUNES
DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 123/2019, de 08 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 2019/35517;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora NERINEIRE GONCALVES PEREIRA, matrícula nº 103085, para, sem prejuízo de suas funções, substituir
a servidora GRAZIELA ROMAO NICEZIO COELHO, matrícula nº 186240, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE PALMAS no período de 21/01/2019 a 21/01/2019, 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 124/2019, de 08 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 2019/35516;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora NERINEIRE GONCALVES PEREIRA, matrícula nº 103085, para, sem prejuízo de suas funções, substituir
a servidora GRAZIELA ROMAO NICEZIO COELHO, matrícula nº 186240, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE PALMAS no período de 17/01/2019 a 17/01/2019, 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 125/2019, de 08 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 2019/35515;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora NERINEIRE GONCALVES PEREIRA, matrícula nº 103085, para, sem prejuízo de suas funções, substituir
a servidora GRAZIELA ROMAO NICEZIO COELHO, matrícula nº 186240, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE PALMAS no período de 07/01/2019 a 16/01/2019, 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 126/2019, de 08 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 2019/35509;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora NERINEIRE GONCALVES PEREIRA, matrícula nº 103085, para, sem prejuízo de suas funções, substituir
a servidora GRAZIELA ROMAO NICEZIO COELHO, matrícula nº 186240, ocupante do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da
COMARCA DE PALMAS no período de 18/01/2019 a 18/01/2019, 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

DIRETORIA FINANCEIRA
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA

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
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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
A C BERTOLOTTI & CIA LTDA
06.199.615/0001-75 0011264-60.2014.827.2729
R$ 129,06
ADRIANO MARINHO FARIAS
003.993.081-56
0007387-79.2017.827.2706
R$ 210,49
ADSON TEODORO LIMA
965.296.281-34
5000045-84.2012.827.2712
R$ 216,82
ALENIR ALVES DA SILVEIRA
509.600.321-34
5000856-61.2010.827.2729
R$ 170,00
ALENIR ALVES DA SILVEIRA
509.600.321-34
0026833-04.2014.827.2729
R$ 171,73
ALLINE LIMA DE BRITO
10.980.306/0001-05 0010789-07.2014.827.2729
R$ 151,99
ANGELA MARIA CIRQUEIRA CARVALHO
003.563.161-90
0032944-96.2017.827.2729
R$ 21,50
ANTENOR RIBEIRO TRAJANO JUNIOR
021.683.541-03
0034679-72.2014.827.2729
R$ 107,50
ANTONIO CARLOS VINHADELLI GOUVEIA
385.493.951-53
5011918-30.2012.827.2729
R$ 56,00
ANTONIO JOSE FERREIRA GOMES
176.439.102-00
0021128-88.2015.827.2729
R$ 134,86
ANTONIO JOSE FERREIRA GOMES
176.439.102-00
5014686-26.2012.827.2729
R$ 189,90
AROLDO NUNES CONCEICAO
233.965.046-15
0043377-62.2017.827.2729
R$ 135,75
AUGUSTO DE AGUIAR SOARES
035.342.311-47
0005731-91.2017.827.2737
R$ 182,00
BURI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA
38.890.653/0001-66 0016618-95.2016.827.2729
R$ 172,35
CAMILA BISPO DE SANTANA
936.950.801-59
0003332-84.2015.827.2729
R$ 168,34
CAROLINA BELTRAO LOPES
212.690.681-72
5023016-75.2013.827.2729
R$ 139,87
CLAUDIA CRISTINA CRUZ MESQUITA PONCE
425.802.001-00
0015944-83.2017.827.2729
R$ 123,22
CLODEMAR DE MORAIS BARROS
625.257.351-53
5007919-69.2012.827.2729
R$ 21,50
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO
33.209.263/0001-64 5000024-24.1998.827.2737
R$ 148,00
TOCANTINS
CORREIA E BUENO LTDA
07.861.356/0001-69 0003015-39.2017.827.2722
R$ 146,46
CRISTIANE LOPES CARVALHO
938.766.101-68
0005905-90.2018.827.2729
R$ 31,50
DARCY AIRES CARDOSO
010.218.391-08
0000527-10.2014.827.2725
R$ 69,49
DELMAR MARTINS ROSA
000.432.481-10
0027477-44.2014.827.2729
R$ 144,73
DIANE BEZERRA DE SOUSA
014.322.131-05
0001523-54.2018.827.2729
R$ 116,42
DIAS E DIAS LTDA
04.419.058/0001-25 0001770-62.2018.827.2720 R$ 4.606,01
DIOGENES LOPES SAMPAIO
255.817.831-87
5005049-22.2010.827.2729
R$ 484,00
DURVALINO XAVIER CASTELLO
076.379.261-68
5010026-86.2012.827.2729
R$ 104,00
DYOGO PINHEIRO DE SOUZA
004.226.021-32
5008313-13.2011.827.2729
R$ 167,00
ESRON PABLO MARQUES DE BRITO
798.560.201-15
0015381-61.2017.827.2706 R$ 8.344,30
FARIAS E MOURTHE LTDA
19.258.379/0001-62 0004183-55.2017.827.2729
R$ 34,50
FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
10.651.232/0001-63 0004198-64.2015.827.2706 R$ 1.048,00
GECILENE DA SILVA OLIVEIRA
984.162.431-15
0039750-84.2016.827.2729
R$ 132,47
HERISMILTA DE SOUSA FERRO
300.681.261-15
0004198-64.2015.827.2706 R$ 1.048,00
HILTON EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA
244.817.934-49
5021194-51.2013.827.2729
R$ 145,00
JAIR LUCAS PEREIRA
03.713.878/0001-62 0014636-46.2016.827.2729
R$ 127,85
JARLES OLIVEIRA SILVA NOLETO
848.801.801-06
0015469-98.2015.827.2729
R$ 21,50
JOAO GONCALVES DOS SANTOS
207.239.973-49
5024882-21.2013.827.2729
R$ 138,70
JOELINA XAVIER DA SILVA
850.198.361-68
0043202-05.2016.827.2729
R$ 129,39
JONELICE MORAES DA SILVA
354.517.181-72
0003195-68.2016.827.2729
R$ 144,86
JONNATHAN DA SILVA PIRES
007.096.601-03
5038877-04.2013.827.2729
R$ 18,50
JOSE CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA
612.593.811-53
5014927-97.2012.827.2729
R$ 143,90
JOSE RONALDO CRUZ DOS SANTOS
192.328.101-15
0038824-06.2016.827.2729
R$ 115,68
JOSE TAVARES GLORIA
377.415.601-82
5021502-87.2013.827.2729
R$ 142,76
JOSEMY PEREIRA SOARES
963.993.841-68
0031554-96.2014.827.2729
R$ 170,74
KATIA PIMENTA DE ARAUJO DOS SANTOS
799.848.191-91
0031086-98.2015.827.2729
R$ 135,34
KENYA DIAS ARAUJO FERREIRA
012.673.631-69
0005104-53.2018.827.2737
R$ 128,64
LIDIA FERREIRA GOMES
611.962.071-00
5007223-96.2013.827.2729
R$ 138,65
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LUCAS FERNANDES MACHADO
LUIZ CARLOS JORGE DA SILVA
MADALENA MOREIRA DA SILVA SOUSA
MARGARETH LACERDA DUTRA
MARIA ALDA DE CARVALHO ROCHA
MARIA CREUSA DE MORAES BARROS
MARIA DE FATIMA HOLANDA CAVALCANTE UBALDO
MONTEIRO BARBOSA
MARIA LUCIA DOS REIS
MARLEIDE PEREIRA SOUSA CONRADO
MARQUES ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA
OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
PAIOL SUPERMERCADO LTDA
PAULIRAN DO NASCIMENTO FERREIRA
RIVELINO ALMEIDA DE AZEVEDO
ROGERIO MENDES MARGARIDA
SILVANA ROSA DO AMARAL BORGES
SIMONY SANTANA DE SOUSA AMORIM
T B SMILLE LANCHES EIRELI
TAIS COUTINHO CARLOS
TELA ENGENHARIA LTDA
TRACO ENGENHARIA LTDA
WALDEIR GAMA DE LIMA
WANDER PEREIRA PINTO
YASMINY ALVES LOPES MARTINS
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033.225.441-09
387.715.601-06
601.595.961-49
958.756.036-15
819.269.791-68
759.303.901-34
263.231.921-87

0000814-24.2015.827.2729
5000681-38.2008.827.2729
0023294-17.2015.827.2722
0031911-08.2016.827.2729
0026996-81.2014.827.2729
0010482-19.2015.827.2729
5024825-37.2012.827.2729

R$ 153,85
R$ 811,59
R$ 133,52
R$ 163,62
R$ 185,23
R$ 125,67
R$ 151,94

002.107.611-13
315.587.042-72
617.653.091-15
04.984.422/0002-80

0036727-33.2016.827.2729
5011759-53.2013.827.2729
0034176-51.2014.827.2729
0038114-83.2016.827.2729

R$ 36,00
R$ 137,65
R$ 97,00
R$ 735,89

08.974.324/0001-32
962.448.441-49
784.917.463-15
566.383.881-34
348.049.861-20
023.402.171-30
21.033.906/0001-82
054.820.471-30
26.700.393/0001-30
04.855.073/0001-16
956.273.241-04
013.067.321-82
014.442.941-13

5001060-92.2011.827.2722
0015359-31.2017.827.2729
5003387-91.2013.827.2737
0016984-03.2017.827.2729
0017422-29.2017.827.2729
0041740-13.2016.827.2729
0035180-21.2017.827.2729
0016031-05.2018.827.2729
5010026-86.2012.827.2729
5037986-80.2013.827.2729
0028669-12.2014.827.2729
0025028-45.2016.827.2729
0005504-90.2015.827.2731

R$ 4.197,14
R$ 103,69
R$ 128,00
R$ 112,41
R$ 134,80
R$ 520,03
R$ 121,64
R$ 60,32
R$ 104,00
R$ 134,66
R$ 23,50
R$ 652,95
R$ 204,04

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de termos aditivos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2016
PROCESSO 15.0.000014017-9
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: Município de Pedro Afonso-TO, por Intermédio da Sisapa - Agência de Saneamento de Pedro Afonso
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 3/2016 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de
12/02/2019 a 11/02/2020, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses.
As despesas com a execução da prorrogação do Contrato nº 3/2016 correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.122.1145.4204
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSO: 0240
DATA DA ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE
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
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA
Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA
Dr. MÁRCIO BARCELOS COSTA
TRIBUNAL PLENO
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Presidente)
Des. AMADO CILTON ROSA
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. RONALDO EURÍPEDES
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES

JUIZA CONVOCADA
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Des. AMADO CILTON)
Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00)
1ª CÂMARA CÍVEL
(Presidente)
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: quartas-feiras (14h00)
Desª. JACQUELINE ADORNO

Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões
públicas.

4ª TURMA JULGADORA
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
Des. MOURA FILHO (Vogal)

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente)

5ª TURMA JULGADORA
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator)
Des. MOURA FILHO (Vogal)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
1ª CÂMARA CRIMINAL
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente)
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário)
Sessões: Terças-feiras (14h00)
1ª TURMA JULGADORA
Des. MOURA FILHO (Relator)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora)
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora)
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator)
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor)
Des. MOURA FILHO (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator)
Des. MOURA FILHO (Revisor)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
2ª CÂMARA CRIMINAL
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente)
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária)
Sessões: Terças - feiras, às 14h00.

1ª TURMA JULGADORA
Des. AMADO CILTON/ Juíza CÉLIA R. REGIS (Relatora) 1ª TURMA JULGADORA
Des. AMADO CILTON/ Juíza CÉLIA R. REGIS (Relatora)
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal)
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Revisor)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
2ª TURMA JULGADORA
2ª TURMA JULGADORA
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Relator)
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Relator)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora)
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
3ª TURMA JULGADORA
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora)
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal)
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora)
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal)
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal)
4ª TURMA JULGADORA
4ª TURMA JULGADORA
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora)
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Vogal)
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Revisora)
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA R. REGIS (Vogal)
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA R. REGIS (Vogal)
5ª TURMA JULGADORA
5ª TURMA JULGADORA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Relatora)
Des. AMADO CILTON / Juíza CÉLIA R. REGIS (Vogal) Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Relatora)
Des. AMADO CILTON /Juíza CÉLIA R. REGIS (Revisora)
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal)
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Vogal)
2ª CÂMARA CÍVEL
CONSELHO DA MAGISTRATURA
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente)
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário)
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE
Sessões: quartas-feiras, às 14h00.
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
1ª TURMA JULGADORA
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. MOURA FILHO (Relator)
Desª. JACQUELINE ADORNO (Membro)
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal)
Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal)
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00.
2ª TURMA JULGADORA
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator)
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal)
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal)
3ª TURMA JULGADORA
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora)
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Des. MOURA FILHO (Suplente)

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Des. MARCO VILLAS BOAS
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Suplente)
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO
Desª. JACQUELINE ADORNO

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Suplente)
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JUDICIÁRIA
Des. MARCO VILLAS BOAS
Desª. JACQUELINE ADORNO
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente)
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente)
OUVIDORIA
Des. MOURA FILHO
ESMAT
DIRETOR GERAL DA ESMAT
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA
SAMPAIO FELIPE
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON
MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO
COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETOR GERAL
JONAS DEMOSTENE RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE
DIRETOR FINANCEIRO
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
KÉZIA REIS DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO
DIRETOR JUDICIÁRIO
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
SPENCER VAMPRÉ
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
SIDNEY ARAUJO SOUSA
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