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SEÇÃO I – JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Intimação de Acórdão 
 
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) CÉLIA REGINA REGIS– Relator em Substituição, ficam as partes 
interessadas (NÃO CADASTRADO(A)S NO SISTEMA E-PROC) INTIMADAS do(a) ACÓRDÃO constante do EVENTO 31, nos 
autos epigrafados: 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006767-25.2012.827.0000 
ORIGEM : COMARCA DE GURUPI. 
REFERENTE : AÇÃO ORDINÁRIA Nº 2010.0011.7862-6, DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GURUPI-TO. 
APELANTE : SUPERMERCADO IGUATU LTDA 
ADVOGADO(A)S : FERNANDO AUGUSTO ABDALLA SANTOS – OAB/TO Nº 4921 E OUTRO 
APELADO : GELLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BALCÕES E CÂMARAS FRIGORÍFICAS LTDA. ADVOGADO(A)S : 
DJANNE RODRIGUES MOREIRA – OAB/GO Nº 17.555 E OUTRO. (NÃO CADASTRADO NO E-PROC) 
RELATORA : JUÍZA CÉLIA REGINA REGIS.  
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITO OCULTO. ARTIGOS 441 E 442 DO CÓDIGO CIVIL. 
APLICABILIDADE. DIREITO À RECUSA DO BEM E DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. VERIFICADO. DIREITO DE RETENÇÃO 
DE MONTANTE A TÍTULO DE ALUGUEL PELO USO DO BEM. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1 Uma vez 
constatado defeito interno na coisa adquirida, que a torne imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua o valor, exsurge 
para o comprador o direito de rejeitá-la, reclamando a rescisão do contrato e a devolução do valor pago, ou então de obter o 
abatimento no preço, caso queira permanecer com ela. Inteligência dos artigos 441 e 442 do Código Civil.  2 Não tendo o 
comprador nenhuma culpa pelo inadimplemento contratual, não há que se falar em direito do vendedor à retenção, a título de 
aluguel pelo uso do bem, de parte do valor pago, sob pena de se repartir um ônus que cabe, exclusivamente, ao contratante 
faltoso, o que caracterizaria o vedado enriquecimento sem causa.  3 Considerando que, com a reforma da sentença, a parte 
autora obteve êxito na quase totalidade de seu pleito, tendo decaído em parte mínima, incide a regra contida no parágrafo único 
do art. 21 do CPC, devendo a parte contrária arcar com os ônus sucumbenciais. 4 Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO Sob a 
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Presidência do Exmo. Sr. Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER , a 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECEU da apelação e lhe DEU 
PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a sentença, de forma a excluir o direito de retenção, a título de aluguel, de 
valores já pagos pela apelante em virtude da compra dos balcões defeituosos, devendo a devolução do montante pago se dar de 
forma integral. Juros moratórios e correção monetária conforme fixados na sentença. Por conseguinte lógico, reformou também a 
sentença no que tange aos ônus sucumbenciais, que, ante a queda mínima da apelante, devem recair sobre a apelada, nos 
moldes do parágrafo único do art.21 do CPC. Logo, condenou a recorrida ao pagamento das custas processuais e dos 
honorários advocatícios, o qual fixou em 15% (quinze pro cento) sobre o valor da condenação. Votaram, acompanhando a 
relatora Exmo Juiz HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO Exma  Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL. A douta Procuradoria Geral 
de Justiça esteve representada pelo Exmo. Sr. Dr. ALCIR RAINERI FILHO. Julgado da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 
12.03.2014.Palmas TO, 21 de março de 2014. : JUÍZA CÉLIA REGINA REGIS 
 
ATO ORDINATÓRIO  -  Nos termos do Art. 1º da Portaria 413/2011, Publicada no Diário da Justiça nº  2739 de 29.09.2011 C/C 
Portaria nº 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1 - DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011, fica(m) Vossa(s) 
Senhoria(s) intimada(s) a efetuar(em) seu(s) cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e-proc/TJTO, no prazo legal. 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Pauta 
 
PAUTA ORDINÁRIA Nº 11/2014 
 
Será (ão) julgado(s) pela 1ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins na 10ª SESSÃO 
ORDINÁRIA JUDICIAL, ao(s) 8(oito) dia(s) do mês de abril (4) de 2014, terça-feira, ou nas sessões posteriores, a partir das 
14h, os seguintes processos: 
 
1)=RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001163-03.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE CRISTALÂNDIA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000005-98.2009.827.2715 - VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 121, CAPUT DO CP 
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS RESENDE SAMPAIO 
ADVOGADO: WILTON BATISTA 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas  RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes VOGAL 
Juíza Adelina Guarak   VOGAL 
 
2)=RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000899-83.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5007366-61.2013.827.2737 - 1ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II DO CP 
RECORRENTE: JOÃO BATISTA CIRILO DE AGUIAR 
ADVOGADOS: HELMAR TAVARES MASCARENHAS JÚNIOR E ALYSSON MARQUES NERES 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCELO ULISSES SAMPAIO (PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO) 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas  RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes VOGAL 
Juíza Adelina Guarak   VOGAL 

3)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5006711-55.2013.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000007-36.2008.827.2737 - 2ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97 
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APELANTE: ADAIR MOREIRA DE JESUS 
DEFª. PÚBL.ª: FRANCIANA DI FÁTIMA CARDOSO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
RELATOR: DESEMBARGADOR MOURA FILHO 
 
1ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Moura Filho  RELATOR 
Desembargador Daniel Negry  REVISOR 
Desembargador Marco Villas Boas VOGAL 
 
4)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000821-89.2014.827.0000 (SEGREDO DE JUSTIÇA)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000336-44.2008.827.2706 - 1ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 243 DA LEI Nº 8.069/90 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
APELADO: W. G. P. 
DEF. PÚBL.: HILDEBRANDO CARNEIRO DE BRITO  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
RELATOR: DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY 
  
2ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Daniel Negry  RELATOR 
Desembargador Marco Villas Boas VOGAL 
Juíza Adelina Gurak   VOGAL 
 
5)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000280-56.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000004-16.2010.827.2736 - VARA ÚNICA 
TIPO PENAL: ART. 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/03 
APELANTE: FLEUDO DE SOUZA SILVA 
DEFª. PÚBL.ª: FRANCIANA DI FÁTIMA CARDOSO 
APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR 
RELATOR: DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY 
  
2ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Daniel Negry  RELATOR 
Desembargador Marco Villas Boas REVISOR 
Juíza Adelina Gurak   VOGAL 
 
6)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5012122-79.2013.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5006154-50.2013.827.2722 – 2ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 
APELANTE: PAULO SERGIO GONTIJO FREITAS 
DEF. PÚBL.: EULER NUNES 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
 
3ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargadora Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Juíza Adelina Gurak   VOGAL 
 
7)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011564-10.2013.827.0000 (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5002246-33.2013.827.2706 - 1ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 217-A, CAPUT C/C ARTS. 71, CAPUT E 69, CAPUT DO CP (POR 3 VEZES) C/C LEI 8.072/90 
APELANTE: J. N. M 
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DEF.ª PÚBL.ª: CRISTIANE SOUZA JAPIASSU MARTINS 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
 
3ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargadora Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Juíza Adelina Gurak   VOGAL 
 
8)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011760-77.2013.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE GUARAÍ-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000733-82.2013.827.2721 - 1ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ARTS. 306 E 309 DA LEI Nº 9.503/97 C/C ART. 69 DO CP E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 
APELANTES: MAYKEL LIMA MAFRA  
ADVOGADOS: RODRIGO MARÇAL VIANA E WANESSA PEREIRA DA SILVA 
APELANTE: EVANDRO GUIMARÃES FERREIRA 
ADVOGADOS: LUCAS MARTINS PEREIRA E MAGNA JERÔNIMO MENDONÇA PEREIRA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
 
3ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargadora Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Juíza Adelina Gurak   VOGAL 
 
9)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004616-86.2012.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE COLMÉIA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 2007.0009.4400-7/0 – VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 155, CAPUT C/C ART. 71 E ART. 308 C/C ART. 69, TODOS DO CP 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
APELADO: JOHN HERBERTH PEREIRA DE SOUSA 
DEF.ª PÚBL.ª: ELYDIA LEDA BARROS MONTEIRO 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO (JUÍZA CERTA) 
 
4ª TURMA JULGADORA 
Desembargadora Jacqueline Adorno RELATORA 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Moura Filho  VOGAL 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALMAS 
1ª Escrivania Cível 

 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
PROCESSO Nº: 0000094-78.2014.827.2701 (246/98) – REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS 
Requerente: JOÃO AMÉRICO FRANÇA 
Rep. Jurídico: DR. GILDAIR INÁCIO DE OLIVEIRA OAB GO 2456 
Requerido: OSMAR LIMA CINTRA E OUTROS 
Rep. Jurídico: DR. ADONILTON SOARES DA SILVA OAB TO 1023 
Rep. Jurídico: DR. JOÃO MEDANHA FILHO OAB GO 6.443 e DR. EDNA DOURADO BEZERRA OAB TO 2456 
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Rep. Jurídico: DR. ALESSANDRO DE PAULA CANEDO OAB TO 1334-A 
SENTENÇA: “Assim, pelos argumentos acima expostos, sobretudo a conclusão do laudo pericial (laudo 37, evento 1), julgo 
improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. [...].”  
 

PROCESSO Nº: 2009.0012.6672-6 – AÇÃO ANULATÓRIA    
Requerente: ROBÉRIO FRANCELINO DE SOUSA 
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Rep. Jurídico: PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI   
Requerido: FRANCISCO PAULO FILHO 
Rep. Jurídico: THIAGO JAYME RODRIGUES DE CERQUEIRA OAB-TO 4997-A 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 0000318-16.2014.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  

PROCESSO Nº: 2009.0007.0633-1 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL   
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Rep. Jurídico: LOUSE RAINER PEREIRA GIONÉDIS OAB/TO 5478-A 
Requerido: ROSALVES MARTINS DE SOUZA 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 0000311-24.2014.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2009.0008.2716-3(1.127/2004)– AÇÃO DE ALIMENTOS  
Requerente: MARIA ELDINA PEREIRA GONÇALVES  
Rep. Jurídico: DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerido: EDSON ALVES DA CRUZ 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 0000293-03.2014.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 585/1999 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL    
Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Rep. Jurídico: FRANCISCO DE ASSIS PACHECO OAB-TO 149-B 
Requerido: DIMAS DONIZETTI SETTE 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 0000291-33.2014.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0011.7693-1 – BUSCA E APEENSÃO    
Requerente: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
Rep. Jurídico: ALEXANDRE LUNES MACHADO OAB-TO 4.110-A 
Requerido: GILDAIR MATIAS RODRIGUES 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 0000287-93.2014.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
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intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 

1ª Escrivania Criminal 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 

 

AUTOS Nº: 2010.0006.2574-2 
E-PROC: 5000019-90.2010.827.2701 
AÇÃO: REPRESENTAÇÃO POR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO  
REQUERIDO: ADALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO: “Nos termos da Instalação Normativa 1/2013, que regulamenta a 
digitalização dos processos de cumprimento e execução de sentença em meio físico e a autuação nos sistema e-
Proc/TJTO. Informo as partes acerca da transformação dos presentes autos para meio eletrônico e que sua tramitação 
será exclusivamente por essa forma.”  
 
AUTOS Nº: 2009.0002.5369-8 
E-PROC: 5000015-87.2009.827.2701 
AÇÃO: AÇÃO PENAL  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: JOLCI RUFINO DE AGUIAR 
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO: “Nos termos da Instalação Normativa 1/2013, que regulamenta a 
digitalização dos processos de cumprimento e execução de sentença em meio físico e a autuação nos sistema e-
Proc/TJTO. Informo as partes acerca da transformação dos presentes autos para meio eletrônico e que sua tramitação 
será exclusivamente por essa forma.”  
 
AUTOS Nº: 2009.0002.0932-0 
E-PROC: 5000016-72.2009.827.2701 
AÇÃO: AÇÃO PENAL  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
DENUNCIADO: RITA PEREIRA DE ARAÚJO 
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO: “Nos termos da Instalação Normativa 1/2013, que regulamenta a 
digitalização dos processos de cumprimento e execução de sentença em meio físico e a autuação nos sistema e-
Proc/TJTO. Informo as partes acerca da transformação dos presentes autos para meio eletrônico e que sua tramitação 
será exclusivamente por essa forma.”  
 
AUTOS Nº: 2007.0001.0633-8 
E-PROC: 5000008-66.2007.827.2701 
AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL  
DENUNCIADO: EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS 
INTIMAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO: “Nos termos da Instalação Normativa 1/2013, que regulamenta a 
digitalização dos processos de cumprimento e execução de sentença em meio físico e a autuação nos sistema e-
Proc/TJTO. Informo as partes acerca da transformação dos presentes autos para meio eletrônico e que sua tramitação 
será exclusivamente por essa forma.”  
 

ALVORADA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
Processo n. 5001054-77.2013.827.2702– Reparação de Danos Materiais  
Requerente: NIVALDO PEREIRA DA SILVA  
Advogado: Dr. Carmelindo Provenci – OAB/TO 4474 
Requerido(a): GERSON RODRIGUES 
Advogado: Nihil  
Intimação do requerido- sentença: “(...). POSTO ISSO e, com fulcro no artigo 269, I, do Código de processo Civil, JULGO 
PROCEDENTE o pedido do Autor e, de conseqüência, CONDENO O REQUERIDO NOS SEGUINTES TERMOS: a). 
R$5.332,17(cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e dezessete centavos)  por danos emergentes e R$700,00 (setecentos 
reais) por lucros cessantes, totalizando o montante de R$6.032,17 (seis mil e trinta e dois reais e dezessete centavos), valor 
que deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos dos juros legais de 1%(um por cento) ao mês, desde a data do acidente 
até a data do efetivo pagamento;  b).  danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária incidindo 
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desde a data do arbitramento  – sentença, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora em um por 
cento, contado da data do acidente (“ato ilícito”); c).  custas processuais e honorários advocatícios, estes que, desde já, fixo em 
15%(quinze por cento) do valor da condenação. Alvorada, 25 de março de 2014.  Fabiano Gonçalves Marques – Juiz de 
Direito.”  E ainda, intimá-lo para efetuar o pagamento das custas finais no valor de R$32,00(trinta e dois reais), a qual deverá 
ser recolhida através de DAJ, e posteriormente juntado ao processo o comprovante de recolhimento. 
 

ANANÁS 
1ª Escrivania Criminal 

 
DECISÃO 
AUTOS Nº 2011.0006.2265-2/0  
Autos Ação Penal 
Acusado: REDSON NERES GUEDES 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO: Pelo presente, faço publica a decisão nos autos em tela, A SEGUINTE TRANSCRITO: “Decisão. 
Vistos, etc. considerando que o réu foi citado via edital, não compareceu aos autos, nem constituiu Advogado, suspendo o 
processo e o prazo prescricional, conforme inteligência do artigo 366, CPP. Ananás - TO, 25 de março de 2014. HERISBERTO E 
SILVA FURTADO CALDAS – Juiz de Direito respondendo. 
 
AUTOS Nº 2010.0006.1799-5/0  
Autos Ação Penal 
Acusado: RANIEL ALVES DE ALMEIDA 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO: Pelo presente, faço publica a decisão nos autos em tela, CUJA PARTE DISPOSITVA FINAL É O 
SEGUINTE: “Destarte, suspendo o processo, bem como o prazo prescricional. Deixo de decretar a prisão preventiva, vez que o 
suposto crime praticado pelo agente tem pena máxima de 4 (quatro) anos, sendo que o art. 313,I, CPP, a contrário censo, não 
admite prisão cautelar quando a pena é igual ou inferior a 4 (quatro) anos. De igual modo, deixo de antecipar as provas, na 
medida em que inexiste necessidade urgente de realização da instrução criminal, conforme estabelece Súmula 455 do STJ. 
Ananás - TO, 25 de março de 2014. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS – Juiz de Direito respondendo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal e Execuções Penais da 
Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA vir 
ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o condenado ALDEMIR BORGES E OLIVEIRA, brasileiro, solteiro,  
natural de Axixá/TO, nascido aos 25/08/1975, filho de Antonia Borges da Silva, portador do RG nº 425343 SSP/TO, estando 
atualmente em endereço incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos de Execução Penal nº 2010.0003.8833-3, cuja 
parte dispositiva final é o seguinte: “Ante o exposto, nos termos do art. 61, CPP, declaro extinta a punibilidade pelo advento da 
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA, com fundamento nos art. 107, IV e 109, II, 110, 112, I, todos do CPB. P.R I. Transitada em julgado 
esta decisão, arquivem-se os presentes autos, fazendo-se as anotações de estilo. Ananás-TO, 25 de março de 2014. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS – Juiz de Direito respondendo.E para que ninguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 01 de abril de 2014. Eu, Solange R. 
Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 
SENTENÇA 
 
AUTOS Nº 2010.00003.8834-1/0 
Autos Execução Penal 
Condenado: Aldemir Borges de Oliveira  
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. Pelo presente faço publica a sentença proferida nos autos em tela, cuja parte dispositiva final é o 
seguinte: “Diante do exposto, nos termos do art. 61, CPP, declaro extinta a punibilidade pelo advento da PRESCRIÇÃO 
EXECUTÓRIA, com fundamento nos art. 107, IV, 109, III, 110, 112, I, todos do CPB. Transitada em julgado esta decisão, 
arquivem-se os presentes autos, fazendo-se as anotações de estilo. P. R. I. Ananás-TO, 25 de março de 2014. Herisberto e Silva 
Furtado Caldas – Juiz de Direito em Substituição.  
 

ARAGUACEMA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes e advogados intimados dos atos nos presentes autos.  
 



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3317 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE  ABRIL DE 2014 8 

 

 
 

AUTOS Nº 2011.0003.6203-0 - Ação Previdenciária Aposentadoria Rural por Idade  
Autora : LUIZIA MARCIEL DA COSTA 

advogado: DR. RAYNER CARVALHO MEDEIROS –OAB/GO 28.336  
Requerido: INSS 
 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADOS de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000378-94.2011.827.2704 . 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recurso ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via e-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa 
º7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. INTIMADOS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006.  
 
Ficam as partes e advogados intimados dos atos nos presentes autos.  
 
AUTOS Nº 2011.0003.6205-7 - Ação Previdenciária Aposentadoria Rural por Idade  
Autora : MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS 

advogado: DR. RAYNER CARVALHO MEDEIROS –OAB/GO 28.336  
Requerido: INSS 
 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADOS de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000382-34.2011.827.2704 . 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recurso ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via e-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa 
º7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. INTIMADOS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006.  
 
Ficam as partes e advogados intimados dos atos nos presentes autos.  
 
AUTOS Nº 2011.0003.6211-1 - Ação Previdenciária Aposentadoria Rural por Idade  
Autora : JOVELINA PEREIRA DA SILVA CAMPOS 
advogado: DR. RAYNER CARVALHO MEDEIROS –OAB/GO 28.336  
Requerido: INSS 
 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADOS de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000379-79.2011.827.2704 . 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recurso ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via e-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa 
º7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. INTIMADOS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006.  
 
Fica a parte requerida e  advogado intimados dos atos nos presentes autos.  
 
AUTOS Nº 2009.0011.1410-1– INVENTÁRIO 
Autor: SEBASTIANA NARIMAN DIAS DA SILVA COELHO 
Advogados: DR. GILBERTO SOUSA LUCENA OAB/TO 1186 E ELENICE ARAÚJO S. LUCENA OAB/TO 13624  
Requerido: MARIA GUILHERMINA DIAS SILVA 
 
INTIMAÇÃO:  Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADOS de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000100-
64.2009.827.2704. Após esta publicação, qualquer envio de petições, recurso ou a prática de outros atos processuais em geral, 
deverão ser efetuadas exclusivamente via e-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução 
Normativa º7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. INTIMADOS ainda de que é 
obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-
Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006.  
 

Ficam os advogados da parte autora intimado  do ato nos presentes autos.  
 

AUTOS Nº 2009.0011.1410-1 –INVENTÁRIO 
Autor : SEBASTIANA NARIMAM DIAS DA SILVA COELHO 
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Advogados: DRS. GILBERTO SOUSA LUCENA OAB/1186 E ELENICE ARAÚJO S. LUCENA OAB/TO 13624 
Requerido: MARIA GUILHERMINA DIAS SILVA 
 
INTIMAÇÃO/DECISÃO: 1-Observo que a petição de íls. 87/89 aportou aos autos desacompanhada de instrumento de mandato. 
Dessa forma, determino a intimação do subscritor para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação processual, 
sob pena de desentranhamento da peça. Por outro lado, além de não constar nos autos instrumentos de mandato de um dos 
herdeiros do falecido Antônio Auriman Dias Silva (Nain Vinícios Carvalho), os demais completaram a maioridade. Dessa forma 
determino a juntada de novo instrumento de mandato dos herdeiros de Antônio Auriman Dias da Silva (Nayana, Nain e 
Nariman).Também não há nos autos certidão atualizada das matrículas de todos os imóveis que se pretende partilhar, cuja 
providência deverá ser adotada. A inventariante, também deverá providenciar as certidões negativas, ou positivas com efeito de 
negativas pertinentes aos imóveis objetos de partilha ÍIPTU e ITR), assim como as certidões negativas ou positivas com o efeito 
de negativas de débitos (estadual e federal) em nome dos falecidos - Maria Guilhermina Dias Silva e de Antônio Auriman Dias da 
Silva. Após, cumpridas todas as providências elencadas, intime-se a Fazenda Pública Estadual para apresentar a avaliação dos 
imóveis objetos da partilha, sobre o qual deverá incidir o ITCD. 6-Com a avaliação, intime-se a inventariante para providenciar o 
referido recolhimento do ITCD. 7-Em função do regime de bens adotado no casamento de Antônio Auriman Dias da Silva com 
Francisca Carvalho Lima Silva, verifico que a viúva não ostenta direitos hereditários sobre os referidos imóveis. Contudo, foi 
contemplada no plano de partilha. Tratando-se de herdeiros maiores e capazes e de bens disponíveis, não há impedimento para 
que os interessados façam mútuas concessões. Apesar disso, as transmissões que extrapolam o quinhão legal deverão ser 
feitas a título de doação, ocasião em que haverá incidência do ITBI. 8-Por fim, a adjudicação de um dos imóveis objeto da 
partilha ao mencionado comprador só poderá ser feita, caso haja concordância expressa de todos os herdeiros e, também nesse 
caso haverá incidências de ITBI, por ocasião do registro. Desse modo, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15(quinze 
dias), atenda as providências elencados, sob pena de arquivamento dos autos.Cumpridas todas as exigências, o processo estará 
maduro para sentença. Intime-se e cumpra-se. Araguacema-TO. 26 de fevereiro de 2014. William Trigilio da Silva- Juiz de 
Direito. 
 

ARAGUAÇU 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO 
EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO 
 
Assistência Judiciária 
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual:  0000032-26.2014.827.2705  chave do processo  
571704976414 
Ação: Cobrança de Alugueis com Despejo  
Requerente: Delícia Coelho de Sales 
Requerido: Idenor Aparecido dos Santos  
Prazo: 20 dias. Finalidade: CITAR a Requerida: IDENOR APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, atualmente residente 
em lugar incerto e não sabido, Esclarecendo que não sendo contestada a presente ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos 
pelos requeridos, como verdadeiras as alegações feitas pelos requerentes. OS FATOS: A requerente é proprietária de um imóvel 
residencial localizado nesta cidade, na Av. José de Alencar Feitosa, Q-15, L-08 s/n, atrás do Posto Avenida, a autora pactuou 
com o requerido a locação do imóvel, conforme contrato anexo, em 07 de junho de 2013, por prazo determinado de 06 ( seis ) 
meses, sendo R$ 600,00 ( seiscentos reais), o valor do aluguel mensal, a ser pago todo dia 04 de cada mês. O período de 
locação do imóvel seria de 04/junho a 04 de dezembro/2013. Em relação a este período está tudo pagado conforme contrato, 
porem como o contrato passou a ser por prazo indeterminado, a parte requerida é devedora do período locatício compreendido 
de 04 de janeiro de 2014 a 04 de fevereiro de 2014, pois o mesmo se trata de aluguel adiantado, tendo em vista que não foi 
oferecida nenhuma garantia locatícia a autora. Foi enviada ao requerido notificação extrajudicial, via advogado particular para 
desocupação do imóvel porem, não obteve êxito, encontrando-o o requerido em lugar incerto e não sabido. Bem como INTIMAR  
da decisão que determinou a emissão da requerente na posse do imóvel ficando-a como fiel depositária de eventuais objetos que 
se encontrarem no interior do referido imóvel. Araguaçu-TO, 31 de março de 2014.NELSON RODRIGUES DA SILVA-JUIZ DE 
DIREITO.  
 

1ª Escrivania Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
INTIMAÇÃO:AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
Autos n. 2010.0003.4101-9 (796/10) – AÇÃO PENAL 
Denunciado: Alex Batista Machado 
Vítima: Simone Pereira Jardim 
Advogado: Dr. Charles Luiz Abreu Dias – OAB-TO n. 1682 
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Artigo: 129,  caput, e parágrafo 9º, art. 147, c/c art. 61, Inciso II, alínea “a”, na forma do art. 69 todos do CP. 
Finalidade: Intimação/Despacho: Redesigno  à  audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 2014, às  09:30  
horas. Intimem-se. Araguaçu, 31 de março de 2014. Dr. Nelson Rodrigues da Silva- Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO AO(S) APELANTE(S) E SEUS(S) ADVOGADO(A)(S) 
INTIMAÇÃO:AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
Autos n. 2010.0000.9008-3 (804/10) – AÇÃO PENAL 
Denunciado: Romeu João da Silva 
Advogado: Dr. Jovino Alves de Souza Neto – OAB-GO/TO n. 25.560 e 4541-A 
Artigo: 38 caput, e 60, ambos da Lei n. 9.605/98,  e art. 69 do CP 
Testemunhas: defesa apresentarão espontaneamente, quando do ato instrutórioa 
Finalidade: Intimação/Despacho: Redesigno  a adiência de inatrução e julgamento para o dia 14 de maio de 2014, às  16:00 
horas. Intimem-se. Araguaçu, 29 de abril de 2013. Dr. Nelson Rodrigues da Silva- Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS N. 2011.0006.4172-0 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Requerente: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Requerido: Antonio Teixeira Neto 
Advogada: Márcia Regina Pareja Coutinho OAB/TO 614 e Dagmar Afonso de Souza OAB/Top 22937 
AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS PROCURADORES, INTIMADAS ACERCA DA TRANSFORMAÇÃO DOS AUTOS ACIMA 
IDENTIFICADOS PARA MEIO ELETRÔNICO E QUE SUA TRAMITAÇÃO SERÁ EXCLUSIVAMENTE POR ESSA FORMA, 
TENDO SIDO REALIZADA A SUA DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO NO E-PROC/TJTO, MÓDULO 1º GRAU, ONDE RECEBEU O 
NÚMERO 5001099-40.2011.827.2706. DE IGUAL MODO, FICAM INTIMADAS DE QUE O FEITO FOI REMETIDO AO TJTO 
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO, ATRAVÉS DO E-PROC/TJTO, MÓDULO 2º GRAU, ONDE RECEBEU A NUMERAÇÃO 
0003357-73.2014.8.27.0000. POR FIM, FICAM INTIMADAS QUE APÓS ESSA PUBLICAÇÃO O PROCESSO FÍSICO SERÁ 
ARQUIVADO, SENDO BAIXADO NO S-PROC COM A FASE “BAIXA POR DIGITALIZAÇÃO”. ADVERTÊNCIA: É 
OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS QUE QUEIRAM ENVIAR PETIÇÕES E RECURSOS OU PRATICAR 
ATOS PROCESSUAIS EM GERAL NO E-PROC/TJTO, NOS MOLDES DO ART. 2º DA LEI 11.419/2006. 
 
AUTOS N. 2012.0004.1098-0 – INDENIZAÇÃO 
Requerente: Carlos Almeida de Assis 
Advogado: Amanda Mendes dos Santos OAB/TO 4392 
Requerida: Lojas Americanas Com. 
Advogado: Josué Pereira de Amorim OAB/TO 790 e Denyse da Cruz Costa Alencar OAB/TO 4362  
AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS PROCURADORES, INTIMADAS ACERCA DA TRANSFORMAÇÃO DOS AUTOS ACIMA 
IDENTIFICADOS PARA MEIO ELETRÔNICO E QUE SUA TRAMITAÇÃO SERÁ EXCLUSIVAMENTE POR ESSA FORMA, 
TENDO SIDO REALIZADA A SUA DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO NO E-PROC/TJTO, MÓDULO 1º GRAU, ONDE RECEBEU O 
NÚMERO 5010948-02.2012.827.2706. DE IGUAL MODO, FICAM INTIMADAS DE QUE O FEITO FOI REMETIDO AO TJTO 
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO, ATRAVÉS DO E-PROC/TJTO, MÓDULO 2º GRAU, ONDE RECEBEU A NUMERAÇÃO 
0003345-59.2014.8.27.0000. POR FIM, FICAM INTIMADAS QUE APÓS ESSA PUBLICAÇÃO O PROCESSO FÍSICO SERÁ 
ARQUIVADO, SENDO BAIXADO NO S-PROC COM A FASE “BAIXA POR DIGITALIZAÇÃO”. ADVERTÊNCIA: É 
OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS QUE QUEIRAM ENVIAR PETIÇÕES E RECURSOS OU PRATICAR 
ATOS PROCESSUAIS EM GERAL NO E-PROC/TJTO, NOS MOLDES DO ART. 2º DA LEI 11.419/2006. 
 
AUTOS N. 2012.0003.6414-7 – MONITÓRIA 
Requerente: HSBC Bank Brasil S/A Banco Multiplo 
Advogado: Lázaro José Gomes Júnior OAB/To 4562 
Requerido: Fabio Alves da Luz Maia 
AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS PROCURADORES, INTIMADAS ACERCA DA TRANSFORMAÇÃO DOS AUTOS ACIMA 
IDENTIFICADOS PARA MEIO ELETRÔNICO E QUE SUA TRAMITAÇÃO SERÁ EXCLUSIVAMENTE POR ESSA FORMA, 
TENDO SIDO REALIZADA A SUA DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO NO E-PROC/TJTO, MÓDULO 1º GRAU, ONDE RECEBEU O 
NÚMERO 5010947-17.2012.827.2706. DE IGUAL MODO, FICAM INTIMADAS DE QUE O FEITO FOI REMETIDO AO TJTO 
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO, ATRAVÉS DO E-PROC/TJTO, MÓDULO 2º GRAU, ONDE RECEBEU A NUMERAÇÃO 
0003342-07.2014.8.27.0000. POR FIM, FICAM INTIMADAS QUE APÓS ESSA PUBLICAÇÃO O PROCESSO FÍSICO SERÁ 
ARQUIVADO, SENDO BAIXADO NO S-PROC COM A FASE “BAIXA POR DIGITALIZAÇÃO”. ADVERTÊNCIA: É 
OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS QUE QUEIRAM ENVIAR PETIÇÕES E RECURSOS OU PRATICAR 
ATOS PROCESSUAIS EM GERAL NO E-PROC/TJTO, NOS MOLDES DO ART. 2º DA LEI 11.419/2006. 
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AUTOS N. 2006.0001.4838-5 – BUSCA E APRRENSÃO 
Requerente: Banco Bradesco S/A 
Advogado: Maria Lucília Gomes OAB/To 2489 e Simony Vieira de Oliveira OAB/To 4093 
Requerido: Jayro Theodoro Cunha 
AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS PROCURADORES, INTIMADAS ACERCA DA TRANSFORMAÇÃO DOS AUTOS ACIMA 
IDENTIFICADOS PARA MEIO ELETRÔNICO E QUE SUA TRAMITAÇÃO SERÁ EXCLUSIVAMENTE POR ESSA FORMA, 
TENDO SIDO REALIZADA A SUA DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO NO E-PROC/TJTO, MÓDULO 1º GRAU, ONDE RECEBEU O 
NÚMERO 5000114-81.2005.827.2706. DE IGUAL MODO, FICAM INTIMADAS DE QUE O FEITO FOI REMETIDO AO TJTO 
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO, ATRAVÉS DO E-PROC/TJTO, MÓDULO 2º GRAU, ONDE RECEBEU A NUMERAÇÃO 
0003340-37.2014.8.27.0000. POR FIM, FICAM INTIMADAS QUE APÓS ESSA PUBLICAÇÃO O PROCESSO FÍSICO SERÁ 
ARQUIVADO, SENDO BAIXADO NO S-PROC COM A FASE “BAIXA POR DIGITALIZAÇÃO”. ADVERTÊNCIA: É 
OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS QUE QUEIRAM ENVIAR PETIÇÕES E RECURSOS OU PRATICAR 
ATOS PROCESSUAIS EM GERAL NO E-PROC/TJTO, NOS MOLDES DO ART. 2º DA LEI 11.419/2006. 
 

2ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 2009.0010.4406-5 
1º Requerente: MARCIA ESCUDERO GOMES LIRA 
2º Requerente: FLAVIA ESCUDERO DE LIRA 
3º Requerente: GUSTAVO ESCUDERO LIRA 
Advogado: ANDRÉ LUIZ BARBOSA MELO – OAB/TO 1118 
Requerido: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 
Advogado: JOSÉ ADELMO DOS SANTOS – OAB/TO 301-A; ALESSANDRA PIRES DE CAMPOS DE PIERI – OAB/GO 14.580; 
ADRIANA MENDONÇA SILVA MOURA – OAB/GO 8570 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000023-35.1998.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 7 de dezembro de 
2012. – (LJAG) 
 

3ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS  Nº 2010.0008.6727-4 Ação de Cobrança 
Requerente:VALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA 
Advogado: JOSÉ HILÁRIO RODRIGUES – OAB/TO 652 
Requerido: MARCIA HELENA FERREIRA  
Advogado:BRUNO CARVALHO MACHADO OAB/GO 21.755 E OAB/SE 422-A 
Intimação do Despacho de fls. Nº 419: A parte autora desistiu do depoimento pessoal da requerida. Serão ouvidas apenas 
testemunhas. As testemunhas da parte autora comparecerão espontaneamente, mas o rol deverá ser anexado até 10 dias antes 
da audiência, sob pena de perda da prova.Caso a requerida queira ouvir testemunhas, deverá juntar rol até vinte dias do ato, se 
houver necessidade de intimá-las.Se não houver, como acima apontado, até 10 dias da audiência. Intimem-se. Araguaína, 1º de 
Abril de 2014. Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
 
Autos nº 2010.0001.7791-0 Improbidade Administrativa 
Requerente(s): Ministério Público do Estado do Tocantins 
Advogado(s): Promotor de Justiça 
Requerido(s): Antonio Teixeira Neto 
Advogado(s):Dra Márcia Regina Pareja Coutinho – OAB/TO 614 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000718-66.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO 
nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.  
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1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Edital de Intimação com prazo de 15 dias 
 
Francisco Vieira Filho, de direito titular da 1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
Intimação fica o denunciado: GENESIO JOSE DA SILVA, brasileiro, natural de PlanaltinaGO, nascido aos08/09/1969, filho de 
Jose Antonio da Silva e de Maria Cassimiro da Silva, nos autos de ação penal nº 1.389/2002, o qual se encontra atualmente em 
local incerto ou não sabido, intimado da sentença absolutória a seguir transcrita: “...Assim, obediente à decisão do Colendo 
Conselho de Sentença, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado  e, como conseqüência natural absolvo Genesio Jose 
da Silva de ter praticado o crime previsto no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do CP...Revogo a prisão 
preventiva decretada contra o denunciado porque ele foi absolvido da acusação que motivou o decreto..Araguaina, 18 de 
fevereiro de 2013. Francisco Vieira FIlho. Juiz de direito.”  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via 
fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, aos trinta e um  dias do mês março de 
2014. Eu, Horades da Costa Messias, escrevente do crime, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR 
os (a) acusados (a): JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, ajudante de pedreiro, natural de Araguaína-TO, 
nascido no dias 25 de janeiro de 1987, filho de Francisca Custodia de Oliveira, portador de RG nº 975.343 SSP/TO, o qual foi 
denunciado no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos de Ação Penal nº 2011.0004.8550-7/0 e, como está em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (s) pelo presente 
para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. O prazo para a defesa começará a fluir 
do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do 
edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor no dia seguinte 
à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
Código de Processo Penal.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias de março de 2014. Eu, Keila Léia Rodrigues O. 
Lopes, Téc. Judiciária, lavrei e subscrevi. 
 

2ª Vara Criminal Execuções Penais 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 1.394/01 – AÇÃO PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: MESSIAS LIMA FERREIRA 
Advogado: ZÊNIS DE AQUINO DIAS OAB/TO 213-A 
INTIMAÇÃO: Intimo V. Sª do teor da sentença prolatada às folhas 29/31-verso, nos respectivos autos em epígrafe: “(...) Destarte, 
com fulcro na efetiva possibilidade do reconhecimento futuro da prescrição retroativa, reconheço a inexistência superveniente do 
interesse de agir na presente ação penal, na modalidade interesse-utilidade. Por conseqüência, nos termos do art. 267, VI, do 
Código de Processo Civil, cuja aplicação ao processo penal é plenamente admitida, EXTINGO o presente processo sem 
resolução do mérito. Após o cumprimento de todas as formalidades legais, inclusive com as comunicações de estilo, 
especialmente ao Instituto de Identificação para fins de cadastro, arquivem-se. Publique-se Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Transitado em julgado, arquive-se, dando-se baixa na distribuição. Araguaína/TO, 30 de abril de 2013. Antonio Dantas de 
Oliveira Junior – Juiz de Direito”. 
 

AUTOS: 2010.0001.7465-1 – RESTITUIÇÃO DE BEM 
Requerente: MIRLENE DE SOUZA BARBOSA 
Advogado: MARCIO ANTUNES PORFIRIO. OAB/GO 26765 
INTIMAÇÃO: Intimo V. Sª do teor da decisão proferida às folhas 50/51, nos respectivos autos em epígrafe: “Por todas estas 
razões e com base no parecer ministerial, INDEFIRO o pleito formulado pelo requerente, de restituição de uma motocicleta, 
marca Honda, NXR150, ano e modelo de fabricação 2008, cor vermelha, placa HHL5865, chassi n 9C2KD03108R013453, 
registrada em nome do Banco Finasa BMC AS, o que faço em atenção ao contemplado no artigo 120 do Código de Processo 
Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína, 29 de junho de 2012. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito”. 
 

AUTOS: 2009.0002.8709-6 – AÇÃO PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Acusado: LEÔNIDAS BARBOSA DA SILVA 
Advogado: EDSON PAULO LINS JÚNIOR– OAB/TO 2.901 
INTIMAÇÃO: Intimo V. Sª. para, dentro do prazo legal, ofertar os memoriais em face do réu supra, a fim de instruir os autos em 
epígrafe. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 2008.0011.0420-5/0. 
AÇÃO: ALIMENTOS. 
REQUERENTE: E. F. G. L./ OUTRA 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. MIGUEL VINICIUS SANTOS - OAB/TO. 214. 
REQUERIDO: E. P. L. 
OBJETO(FLS. 49) “Manifestar sobre a certidão de fl. 49, no prazo de cinco (05) dias.  
 
AUTOS Nº 2012.0004.6725-6/0 
AÇÃO: REVISÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE:ARTUR JUNIOR LIMA 
ADVOGADO(INTIMANDO): MARQUES ELEX SILVA CARVALHO – OAB/TO  1971/TO 
REQUERIDO: VINICIUS ARTUR SANTOS LIMA 
DESPACHO:“Intime-se o Autor na pessoa de seu Advogado, para em 48 horas, informar se tem interesse no prosseguimento do 
feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intimados os presentes. Araguaína-TO 26/03/2014(ass)JOÃO RIGO GUIMARÃES, 
Juiz de Direito.”  
 
AUTOS Nº 5016145-98.2013.827-2706 
AÇÃO: GUARDA 
REQUERENTE: GEORGE WASHINGTON RAMOS JUNIOR.  
ADVOGADO: DR. EDER MUNIZ DOS SANTOS, OAB/TO Nº 12295/MS 
REQUERIDO: SIMONE DELFINO FERREIRA 
DESPACHO (Evento-10): “Ouça-se a parte autora sobre o parecer ministerial. Araguaína-TO, 27/01/2011. (ass) João Rigo 
Guimarães- Juiz de Direito” 
 
AUTOS Nº. 2012.0004.6725-6/0. 
AÇÃO: REVISÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE: ARTUR JUNIOR LIMA 
ADVOGADO( INTIMADO): DR. MARQUES ELEX SILVA CARVALHO, OAB/TO 1971 
REQUERIDO:  VINICIUS ARTUR SANTOS LIMA. 
DESPACHO:  “Intime-se o Autor, na pessoa de seu Advogado, para em 48 horas, informar se tem interesse no prosseguimento 
do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intimados os presentes. Araguaína-TO., 26/03/2014(ass) João Rigo 
Guimarães,Juiz de Direito.” 
 
AUTOS Nº. 2011.0007.6834-7/0. 
AÇÃO: OFERTA DE ALIMENTOS 
REQUERENTE: R.A.D.A. 
ADVOGADOS INTIMADOS: DR. ALFREDO FARAH OAB/TO Nº.943-A e EDUARDO DA SILVA CARDOSO OAB/TO 5.521 
REQUERIDO:  M.A.D.S. e R.A.D.S. 
OBJETIVO:  INTIMAR  os Advogados da r. decisão de fls-90/91, parcialmente transcrita: ISSO POSTO, CONMCEDO A LIMINAR 
PLEITEADA PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO D MENOR MARIANA ALVES DE SOUSA, entregando-a aos avós 
paternos Raimundo Nonato Alves de Araújo  e Maria Betânia de Oliveira Araújo. Efetivada a liminar, cite-se a requerida para, no 
prazo de cinco dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão. Defiro a assistência judiciária gratuita. Cumpra-se. 
Intimem-se. Araguaína/TO, 19 de março de 2014.- João Rigo Guimarães-Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (20) DIAS.  
 
O Doutor João Rigo Guimarães, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e 
respectiva Escrivania, processam os autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, Processo nº 0002846-08.2014.827.2706, 
requerida por SIMONE RODRIGUES DE SOUSA em face de ISAÍAS DE SOUSA E SILVA, sendo o presente para CITAR o 
requerido Sr. ISAÍAS DE SOUSA E SILVA, brasileiro, casado, lavrador, nascido aos 23/05/1978, em Araguaína-TO, filho de Joel 
de Sousa e Silva e Ilda Francisca Borges, atualmente em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação e, para, 
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querendo, oferecer resposta ao pedido, via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão 
ficta quanto a matéria de fato. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na 
forma da lei.     
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (20) DIAS.  
 
O Doutor João Rigo Guimarães, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e 
respectiva Escrivania, processam os autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO, Processo nº 0002172-30.2014.827.2706, requerida por 
ROBERTO ORLANDO DE MIRANDA AMATO em face de MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA AMATO, sendo o presente para 
CITAR a requerida MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA AMATO, brasileira, casada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
todos os termos da ação e, para, querendo, oferecer resposta ao pedido, via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) 
dias, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de fato. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o 
presente edital, que será publicado na forma da lei.     
 

1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2010.0002.6915-6 – AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 
Requerente: MANOEL RICARDO DOS SANTOS 
Advogado: ROBERTO PEREIRA URBANO OAB/TO-1.440-A 
Requerido: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  
INTIMAÇÃO: Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a 
sua digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000717-81.2010.827.2706. Por 
fim, ficam as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC, 
sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral 
no E-PROC/TJTO, nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
Autos nº 2010.0012.1746-0 –   AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: ORMEZINA MARIA SANTOS 
Advogado: FABRÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB/TO-1.976 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO-1.874 
DESPACHO: Fls. 75. – “Aguarde-se em cartório a iniciativa da parte interessada pelo prazo que alude o § 5º do artigo 475-J, do 
CPC em vigor. Escoado in albis o prazo legal, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Intime-se.” 
 
Autos nº 2010.0012.1746-0 –  AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: JOSE MAURICIO DE SOUSA 
Advogado: MARIENE COELHO E SILVA OAB/TO-1.175 
Advogado: DAVE SOLLYS DOS SANTOS OAB/TO-3.326 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
Procuradora: LUCIANA VENTURA  
DESPACHO: Fls. 182. – “Aguarde-se em cartório a iniciativa da parte interessada pelo prazo que alude o § 5º do artigo 475-J, do 
CPC em vigor. Escoado in albis o prazo legal, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Intime-se.” 
 
Autos nº 2009.0012.7115-0 –   ORDINÁRIA 
Requerente: VALDENIZA RIBEIRO DE SOUSA  
Advogado: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA OAB/TO-4.052 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
Procuradora: LUCIANA VENTURA  
DESPACHO: Fls. 110. – “Aguarde-se em cartório a iniciativa da parte interessada pelo prazo que alude o § 5º do artigo 475-J, do 
CPC em vigor. Escoado in albis o prazo legal, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Intime-se.” 
 
Autos nº 2009.0012.7450-8 –  ORDINÁRIA 
Requerente: CLEUNICE PEREIRA DE BRITO 
Advogado: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA OAB/TO-4.052 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
Procuradora: LUCIANA VENTURA  
DESPACHO: Fls. 103. – “Aguarde-se em cartório a iniciativa da parte interessada pelo prazo que alude o § 5º do artigo 475-J, do 
CPC em vigor. Escoado in albis o prazo legal, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Intime-se.” 
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Autos nº 2009.0012.7455-9 –  ORDINÁRIA 
Requerente: ELZA ARAÚJO DE AQUINO 
Advogado: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA OAB/TO-4.052 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
Procuradora: LUCIANA VENTURA  
DESPACHO: Fls. 103. – “Aguarde-se em cartório a iniciativa da parte interessada pelo prazo que alude o § 5º do artigo 475-J, do 
CPC em vigor. Escoado in albis o prazo legal, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Intime-se.” 
 
Autos nº 2009.0010.5467-2 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
Reclamante: HELENA OLIVEIRA DE SOUSA CRUZ 
Advogado: DAVE SOLLYS DOS SANTOS OAB/TO-3.326 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
Procuradora: LUCIANA VENTURA  
DESPACHO: Fls. 272. – “Aguarde-se em cartório a iniciativa da parte interessada pelo prazo que alude o § 5º do artigo 475-J, do 
CPC em vigor. Escoado in albis o prazo legal, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Intime-se.” 
 
Autos nº 2009.0008.4918-3 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
Reclamante: AILTON AMARAL SILVA 
Advogado: DAVE SOLLYS DOS SANTOS OAB/TO-3.326 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS  
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO-1.874 
DESPACHO: Fls. 209. – “Aguarde-se em cartório a iniciativa da parte interessada pelo prazo que alude o § 5º do artigo 475-J, do 
CPC em vigor. Escoado in albis o prazo legal, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Intime-se.” 
 
Autos nº 2009.0007.6891-4 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
Reclamante: VIRLETE CORDEIRO DE OLIVEIRA 
Advogado: ORLANDO DIAS DE ARRUDA OAB/TO-3.470 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO-1.874 
DESPACHO: Fls. 197. –“ Aguarde-se em cartório a iniciativa da parte interessada pelo prazo que alude o § 5º do artigo 475-J, do 
CPC em vigor. Escoado in albis o prazo legal, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Intime-se.” 
 
Autos nº: 2009.0007.6897-3 – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA 
Reclamante: ANTONIA MARIA FONSECA 
Advogado: ORLANDO DIAS DE ARRUDA OAB/TO 3470 
Advogado: AUGUSTO CÉZAR SILVA COSTA OAB/TO 4245 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1874 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos 
autos acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido 
realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000432-
25.2009.827.2706. Por fim, ficam as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo 
baixado no S-PROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos 
processuais em geral no E-PROC/TJTO, nos moldes 11.419/2006 do Art. 2º da Lei.” 
 
Autos nº: 2009.0008.7868-0 – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA 
Reclamante: REJANE LIMA PEREIRA 
Advogado: ORLANDO DIAS DE ARRUDA OAB/TO 3470 
Advogado: AUGUSTO CÉZAR SILVA COSTA OAB/TO 4245 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1874 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos 
autos acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido 
realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000435-
77.2009.827.2706. Por fim, ficam as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo 
baixado no S-PROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos 
processuais em geral no E-PROC/TJTO, nos moldes 11.419/2006 do Art. 2º da Lei.” 
 
Autos nº: 2009.0008.0465-1 – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA 
Reclamante: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA 
Advogado: ORLANDO DIAS DE ARRUDA OAB/TO 3470 
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Advogado: AUGUSTO CÉZAR SILVA COSTA OAB/TO 4245 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1874 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos 
autos acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido 
realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000430-
55.2009.827.2706. Por fim, ficam as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo 
baixado no S-PROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos 
processuais em geral no E-PROC/TJTO, nos moldes 11.419/2006 do Art. 2º da Lei.” 
 
Autos nº: 2009.0008.0468-6 – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA 
Reclamante: MARIA NEIDE DE MOURA SILVA 
Advogado: ORLANDO DIAS DE ARRUDA OAB/TO 3470 
Advogado: AUGUSTO CÉZAR SILVA COSTA OAB/TO 4245 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1874 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos 
autos acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido 
realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000429-
70.2009.827.2706. Por fim, ficam as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo 
baixado no S-PROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos 
processuais em geral no E-PROC/TJTO, nos moldes 11.419/2006 do Art. 2º da Lei.” 
 
Autos nº: 2009.0008.0478-3 – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA 
Reclamante: ANA RITA PEREIRA DA SILVA  
Advogado: ORLANDO DIAS DE ARRUDA OAB/TO 3470 
Advogado: AUGUSTO CÉZAR SILVA COSTA OAB/TO 4245 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1874 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos 
autos acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido 
realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000428-
85.2009.827.2706 Por fim, ficam as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo 
baixado no S-PROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos 
processuais em geral no E-PROC/TJTO, nos moldes 11.419/2006 do Art. 2º da Lei.” 
 
Autos nº: 2009.0007.1833-0 – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA 
Reclamante: MARIA LANETE FERREIRA ROSA  
Advogado: ORLANDO DIAS DE ARRUDA OAB/TO 3470 
Advogado: AUGUSTO CÉZAR SILVA COSTA OAB/TO 4245 
Reclamado: MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS 
Procurador: ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1874 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos 
autos acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido 
realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000431-
40.2009.827.2706. Por fim, ficam as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo 
baixado no S-PROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos 
processuais em geral no E-PROC/TJTO, nos moldes 11.419/2006 do Art. 2º da Lei.” 
 

2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2011.0012.8419-0/0 – AÇÃO DE COBRANÇA  
Requerente: MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA 
Advogado (a): Dra. Fernanda Souza Bontempo, OAB/TO 4602 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
Procurador (a): Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698A 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5010956-76.2012.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
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cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2008.0007.5024-3/0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: HAUBERT IND. COM. DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA 
Advogado: Dr. Orli Carlos Marmitt, OAB/RS 70.358 
Requerido: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS-TO 
Procurador: Dr. André Luiz Barbosa Melo, OAB/TO 1118 
SENTENÇA: “...Ante o exposto, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE a presente ação e, por via de 
conseqüência condeno o Municipio a pagar ao autor o valor referente ao contrato firmado, ou seja, a venda de dois tanques 
homogeneizados, entregues ao requerido. Destaco, por oportuno que os valores para os respectivos cálculos, deverão ser 
obtidos, mediante liquidação de sentença, que na ocasião da liquidação, deverá ser observada os valores constantes do contrato 
e nota fiscal anexa. O débito deverá ser atualizado monetariamente, incidindo juros moratórios, uma única vez, até o efetivo 
pagamento, considerando os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da data 
da citação do réu (art. 1º -F da Lei 9494/97). Resolvo o mérito da lide, com base no art. 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Sentença sujeira ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, § 2º, do CPC, uma vez que é obrigatório o reexame 
necessário de sentença ilíquida proferida contra a união, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito. (EREsp 934.642-PR e REsp 1.101.727-PR). Condeno o requerido no pagamento das custas e 
honorários advocatícios, que fixo moderadamente em 10% (dez por cento) sob o valor da causa. Transitada em julgado e feitas 
as cominações de estilo,  
 
AUTOS: 2010.0005.0211-0 – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Procurador: Geral do Estado do Tocantins   
Executado: RUBENS GONÇALVES AGUIAR 
Advogado: Dr. Raimundo Nonato Fraga Sousa, OAB/TO 476 / Dra. Sandra Regina Ferreira Aguiar, OAB/TO 752 
DESPACHO: “INTIME-SE  o executado, Rubens Gonçalves Aguiar, para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios em 
que foi condenado conforme planilha de fls. 185/186, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não efetue, passará 
a incidir ao montante da condenação a multa de 10% (dez por cento), nos termos do ar.t 475-J, caput, CPC. Araguaina-TO, 05 
de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 
AUTOS: 2008.0004.8241-9/0 – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
Exequente: VIVIANE MENDES BRAGA 
Advogado: Dra. Viviane Mendes Braga, OAB/TO 2264 
Executado: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS – SEET 
Advogado: Dr. Valdiram C. da Rocha Silva, OAB/TO 1871 
DECISÃO: “...Desta feita, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito parte do despacho que determinou a lavratura do termo 
de penhora fl. 179, bem como o próprio termo lavrado à fl. 185, valendo como termo de penhora o protocolo acostado às 
fls.183/184. Em ato continuo, conforme consta na certidão de fl. 186, o executado fora intimado para apresentar impugnação no 
prazo de 15 (quinze) dias, tendo deixado de transcorrer o prazo assinalado in albis. Destarte, como não houve impugnação por 
parte do executado outro caminho não há do que liberar a quantia bloqueada pondo fim à execução dos honorários advocatícios. 
PROVIDÊNCIAS: 1 – EXPEÇA-SE alvará em nome da Dra. Viviane Mendes Braga, para levantamento da quantia bloqueada às 
fls. 185. 2 – APÓS, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas de praxe. 3 – CUMPRA-SE. Araguaina-TO, 13 de março de 2014. 
(ass) Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito”. 
 
AUTOS: 2011.0001.4405-0/0 – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
Procurador (a): Geral do Estado 
Requerido: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 
Advogado (a): Dra. Vaneska Gomes, OAB/SP 148483 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000437-47.2009.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 209.0008.9310-7/0 – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 
Exequente: RAIMUNDA ALVES DE SOUSA SILVA 
Advogado (a): Dr. Gaspar Ferreira de Sousa, OAB/TO 2893 
Executado: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA 
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Procurador (a): Dra. Micheline Rodrigues Nolasco Marques, OAB/TO 2265 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000437-47.2009.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2011.0011.4445-9/0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: LINDORA SANTOS BARBOSA  
Advogado: Dr. Marcus Vinicius Scatena Costa, OAB/TO 4598-A 
Requerido: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procuradora: Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698 
DESPACHO: “Conforme certificado pela escrivania, a parte autora deixou passar in albis o prazo para requerer a execução da 
sentença/acórdão. Destarte, aguarde-se em cartório pelo prazo de 06(seis) meses. Findo este prazo sem nenhuma manifestação 
da parte interessada, arquivem-se com as cautelas de praxe, independente de intimação (artigo 475-J, § 5º CPC). Araguaina-TO, 
21 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 
AUTOS: 2010.0009.1871-5/0 – AÇÃO DECLARATÓRIA 
Requerente: MÁRCIA ESCUDERO GOMES LIRA E FILHOS 
Advogado: Dr. André Francelino de Moura, OAB/TO 2621 / Dr. Mayk Henrique R. Santos, OAB/TO 632-E 
Requerido: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procuradora: Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698 
DESPACHO: “Conforme certificado pela escrivania, a parte autora deixou passar in albis o prazo para requerer a execução da 
sentença/acórdão. Destarte, aguarde-se em cartório pelo prazo de 06(seis) meses. Findo este prazo sem nenhuma manifestação 
da parte interessada, arquivem-se com as cautelas de praxe, independente de intimação (artigo 475-J, § 5º CPC). Araguaina-TO, 
21 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 
AUTOS: 2009.0006.5766-7/0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: MARIA DO CARMO DE SOUSA OLIVEIRA 
Advogado: Dr. Dave Sollys dos Santos, OAB/TO 3326 / Dra. Watfa Moraes El Messih, 2155-B 
Requerido: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procuradora: Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698 
DESPACHO: “Conforme certificado pela escrivania, a parte autora deixou passar in albis o prazo para requerer a execução da 
sentença/acórdão. Destarte, aguarde-se em cartório pelo prazo de 06(seis) meses. Findo este prazo sem nenhuma manifestação 
da parte interessada, arquivem-se com as cautelas de praxe, independente de intimação (artigo 475-J, § 5º CPC). Araguaina-TO, 
21 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 
AUTOS: 2010.0010.2485-8/0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: ARETA MOTA BORGES RODRIGUES 
Advogado: Dr. Manoel Mendes Filho, OAB/TO 960 
Requerido: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procuradora: Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698 
DESPACHO: “Intime-se a parte autora para se manifestar se possui interesse no cumprimento do acórdão, dando o andamento 
devido, no prazo de 5 (cinco) dias; ressaltando que sua inércia implicará no arquivamento dos autos. Cumpra-se. Araguaina-TO, 
05 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito”. 
 
AUTOS: 2012.0005.6995-4/0 – AÇÃO DE  RESSARCIMENTO 
Requerente: ANGELA JARDIM DE SOUSA 
Advogado: Dra. Viviane Mendes Braga, OAB/TO 2264 
Requerido: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS 
Advogado: Dr. Erion Schlenger de Paiva Maia, OAB/TO 5075 
Requerido: EDUCON SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Procurador: Geral do Estado do Tocantins 
DESPACHO: “Promova o desentranhamento da petição de fls. 326/327, visto ser estranha aos autos. Após, junte-se aos autos 
pertinentes, certificando a respeito. Ante a certidão de fls. 329, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) 
dias, diligenciar no sentido de promover a citação da requerida EDUCON SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
LTDA (art. 219, § 2º, CPC), ou, no mesmo prazo, requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Araguaina-TO, 21 de março de 
2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
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AUTOS: 2008.0004.0930-4/0 – MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: FRANCISCO SILVÉRIO PORTILHO DO CARMO 
Impetrado: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procuradora: Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698 
SENTENÇA: “...ISTO POSTO, com fulcro nos artigos 267, inciso III e §1º c/c 329, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 
o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais 
finais, se houver. Transitada em julgado e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Araguaina-TO, 21 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 
AUTOS: 2009.0008.9305-0/0 – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 
Exequente: LAURA COSTA TENORIO BARBOSA 
Advogado (a): Dr. Gaspar Ferreira de Sousa, OAB/TO 2893 
Executado: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA 
Procurador (a): Dra. Micheline Rodrigues Nolasco Marques, OAB/TO 2265 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000436-62.2009.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2011.0008.9914-0/0 – MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: IANA RAMOS DA SILVA 
Advogado: Dr. Clayton Silva, OAB/TO 2126 
Impetrado: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procuradora: Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698 
DESPACHO: “Conforme certificado pela escrivania, a parte autora deixou passar in albis o prazo para requerer a execução da 
sentença/acórdão. Destarte, aguarde-se em cartório pelo prazo de 06(seis) meses. Findo este prazo sem nenhuma manifestação 
da parte interessada, arquivem-se com as cautelas de praxe, independente de intimação (artigo 475-J, § 5º CPC). Araguaina-TO, 
21 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 
AUTOS: 2011.0004.8816-6/0 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA  
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerente: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
Procurador (a): Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698A 
Requerido: VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS 
Advogado (a): Dr. Leonardo Rossini da Silva, OAB/TO 1929  
Requerido: FABRICIO COELHO SOARES, LUCIA DE FATIMA COELHO SOARES, VALDIR SOARES FERREIRA, CLEIANE 
BRITO DOS SANTOS, JORGE CARDOSO DOS SANTOS, OSMAR HONORIO DOS SANTOS, GUILHERME COELHO 
SOARES E MARIA DO CARMO CARDOSO DOS CAMPOS.  
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5021042-72.2013.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2009.0008.9307-7/0 – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA  
Exequente: PAULO ALBERTO AFONSO DA SILVA 
Advogado (a): Dr. Gaspar Ferreira de Sousa, OAB/TO 2893 
Executado: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA 
Procurador (a): Dra. MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES, OAB/TO 2265 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000434-92.2009.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2009.0008.9308-5/0 – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA  
Exequente: JOSÉ PEREIRA DA SILVA 
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Advogado (a): Dr. Gaspar Ferreira de Sousa, OAB/TO 2893 
Executado: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA 
Procurador (a): Dra. MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES, OAB/TO 2265 
INTIMAÇÃO: “Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000433-10.2009.827.2706 . Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, sendo obrigatório o 
cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos -processuais em geral no e-Proc/TJTO, 
nos moldes do Art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
AUTOS: 2006.0005.9275-7/0 – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
Requerente: MAGDA DIAS DA SILVA 
Advogado: Dra. Márcia Regina Flores, OAB/TO 604 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
DECISÃO: “...Assim, determino o imediato restabelecimento do AUXÍLIO DOENÇA, NOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO 
PROFERIDA, sob pena de insurgir contra ordem judicial, e se enquadrar em estado de flagrância, com os conseqüentes 
resultados, podendo responder em instância civil e criminal. Para efetivação imediata da decisão determino a notificação do 
órgão previdenciário, na pessoa do Chefe da Agência nesta cidade, Araguaína, ou outra autoridade competente que puder 
cumprir a ordem, via oficial de justiça, em caráter de urgência, PARA DAR CONTINUIDADE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO 
DE AUXILIO-DOENÇA EM NOME DE MAGDA DIAS SILVA, ou seja, para cumprir a liminar proferida, DE IMEDIATO. Em ato 
contínuo determino a intimação do INSS, na pessoa de seu Procurador Regional, para conhecimento da decisão, para que em 
ato continuo informar no prazo de 05 (cinco) o motivo do descumprimento da ordem judicial. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
Araguaina-TO, 31 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 
DECISÃO 
AUTOS: 2008.0004.8241-9/0 – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
Exequente: VIVIANE MENDES BRAGA 
Advogado: Dra. Viviane Mendes Braga, OAB/TO 2264 
Executado: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS – SEET 
Advogado: Dr. Valdiram C. da Rocha Silva, OAB/TO 1871 
DECISÃO: “...Desta feita, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito parte do despacho que determinou a lavratura do termo 
de penhora fl. 179, bem como o próprio termo lavrado à fl. 185, valendo como termo de penhora o protocolo acostado às 
fls.183/184. Em ato continuo, conforme consta na certidão de fl. 186, o executado fora intimado para apresentar impugnação no 
prazo de 15 (quinze) dias, tendo deixado de transcorrer o prazo assinalado in albis. Destarte, como não houve impugnação por 
parte do executado outro caminho não há do que liberar a quantia bloqueada pondo fim à execução dos honorários advocatícios. 
PROVIDÊNCIAS: 1 – EXPEÇA-SE alvará em nome da Dra. Viviane Mendes Braga, para levantamento da quantia bloqueada às 
fls. 185. 2 – APÓS, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas de praxe. 3 – CUMPRA-SE. Araguaina-TO, 13 de março de 2014. 
(ass) Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito”. 
 
AUTOS: 2006.0005.9275-7/0 – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
Requerente: MAGDA DIAS DA SILVA 
Advogado: Dra. Márcia Regina Flores, OAB/TO 604 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
DECISÃO: “...Assim, determino o imediato restabelecimento do AUXÍLIO DOENÇA, NOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO 
PROFERIDA, sob pena de insurgir contra ordem judicial, e se enquadrar em estado de flagrância, com os conseqüentes 
resultados, podendo responder em instância civil e criminal. Para efetivação imediata da decisão determino a notificação do 
órgão previdenciário, na pessoa do Chefe da Agência nesta cidade, Araguaína, ou outra autoridade competente que puder 
cumprir a ordem, via oficial de justiça, em caráter de urgência, PARA DAR CONTINUIDADE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO 
DE AUXILIO-DOENÇA EM NOME DE MAGDA DIAS SILVA, ou seja, para cumprir a liminar proferida, DE IMEDIATO. Em ato 
contínuo determino a intimação do INSS, na pessoa de seu Procurador Regional, para conhecimento da decisão, para que em 
ato continuo informar no prazo de 05 (cinco) o motivo do descumprimento da ordem judicial. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
Araguaina-TO, 31 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 
SENTENÇA 
AUTOS: 2008.0007.5024-3/0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: HAUBERT IND. COM. DE EQUIPAMENTOS EM INOX LTDA 
Advogado: Dr. Orli Carlos Marmitt, OAB/RS 70.358 
Requerido: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS-TO 
Procurador: Dr. André Luiz Barbosa Melo, OAB/TO 1118 
SENTENÇA: “...Ante o exposto, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE a presente ação e, por via de 
conseqüência condeno o Municipio a pagar ao autor o valor referente ao contrato firmado, ou seja, a venda de dois tanques 
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homogeneizados, entregues ao requerido. Destaco, por oportuno que os valores para os respectivos cálculos, deverão ser 
obtidos, mediante liquidação de sentença, que na ocasião da liquidação, deverá ser observada os valores constantes do contrato 
e nota fiscal anexa. O débito deverá ser atualizado monetariamente, incidindo juros moratórios, uma única vez, até o efetivo 
pagamento, considerando os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da data 
da citação do réu (art. 1º -F da Lei 9494/97). Resolvo o mérito da lide, com base no art. 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Sentença sujeira ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, § 2º, do CPC, uma vez que é obrigatório o reexame 
necessário de sentença ilíquida proferida contra a união, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito. (EREsp 934.642-PR e REsp 1.101.727-PR). Condeno o requerido no pagamento das custas e 
honorários advocatícios, que fixo moderadamente em 10% (dez por cento) sob o valor da causa. Transitada em julgado e feitas 
as cominações de estilo,  
 
AUTOS: 2008.0004.0930-4/0 – MANDADO DE SEGURANÇA 
Impetrante: FRANCISCO SILVÉRIO PORTILHO DO CARMO 
Impetrado: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Procuradora: Dra. Luciana Ventura, OAB/TO 3698 
SENTENÇA: “...ISTO POSTO, com fulcro nos artigos 267, inciso III e §1º c/c 329, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 
o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais 
finais, se houver. Transitada em julgado e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Araguaina-TO, 21 de março de 2014. (ass) Milene de Carvalho Henrique, Juiza de Direito”. 
 

Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 
 
APOSTILA 
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 056/2014 
Autos: n.º 2012.0005.8126-1 
Ação: Denúncia 
Vítima: Janaina Aristides de Moura 
Acusado: EDSON SOARES DE ABREU NETO     
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a): EDSON 
SOARES DE ABREU NETO, brasileiro, solteiro, fotógrafo, natural de Goiânia-Go, nascido em 18.03.1983, filho de Edjanes Dias 
de Abreu e Norma Lucia Soares de Abreu, o qual foi denunciado nas penas do art. 129, §9º, c/c art. 61, “a” e “f” todos do Código 
Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, II da Lei n. 11.340/06, nos autos de ação penal nº 2012.0005.8126-1, e como está em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente 
para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento 
pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª 
Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PRAZO: 30(TRINTA) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 055/2014 
Autos: n.º 2012.0004.7687-5 
Ação: Denúncia 
Vítima: Marlenice Nunes de Matos 
Acusado: EDMILSON PEREIRA DE BRITO 
Fica o(a) a parte abaixo intimado(a), nos termos abaixo:     
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a): EDMILSON 
PEREIRA DE BRITO, brasileiro, divorciado, segurança, natural de Nova Iorque-MA, nascido em 08.02.1969, filho de Maria das 
Graças Brito, o qual foi denunciado nas penas do art. 147, do Código Penal, c/c art. 61, II, “a do Código Penal, e art. 7º, II da Lei 
n. 11.340/06, nos autos de ação penal nº 2012.0004.7687-5, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa 
preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na 
hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo 
o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 
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para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março de 
2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. 
Juíza de Direito 
 
EDITAL 
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 066/2014 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO-PRAZO:20(VINTE) DIAS  
Autos: n.º 2011.0010.0807-9 
Ação: Denúncia  
Indiciado: Antônio Renato da Silva 
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PRAZO:20(VINTE) DIAS  
Autos: n.º 2011.0010.0807-9 
Denunciado: Antônio Renato da Silva  
Vítima: Luciana Socorro Dias Fernandes  
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.  
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO e 
CITADO o SENHOR ANTÔNIO RENATO DA SILVA, vulgo “TENÓRIO”, brasileiro, solteiro, zelador, nascido aos 10/11/1984, 
natural de Mombaça/CE, filho de Maria José de Freitas e Antônio Acelino da Silva para no prazo de 10 (dez) dias, apresente 
defesa escrita e, querendo, rol de testemunhas, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado como incurso nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, com as 
implicações da Lei 11.340/06, tomando conhecimento desde já, o (a) referido (a) acusado (a), da existência da mencionada ação 
penal, sob pena de revelia. Caso o (a) acusado (a) não ofereça defesa no prazo de dez dias, ou se citado (a), não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias. Se for o caso, o juiz 
oportunamente arbitrará honorários advocatícios. A qualquer momento o (a) acusado (a) poderá constituir advogado e ele poderá 
oficiar nos autos recebendo o processo no estado em que se encontrar. OBSERVAÇÃO: Fica intimado também que se estiver 
solto ou se for solto na instrução processual, deverá informar ao Juízo sobre quaisquer mudanças de endereço, para fins de 
adequada intimação e comunicação oficial. Se procedente a acusação, a sentença fixará valor mínimo à reparação dos danos 
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV do CPP) cabendo-lhe manifestar-se a 
respeito no prazo de resposta. 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 31 de março de 2014. Eu, _____ (Elizabete 
Ferreira Silva), Escrivã, lavrei e subscrevi. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira  
Juíza de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃOPRAZO: 30(TRINTA)DIAS   
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 065/2014    
Autos: n. 2010.0011.6918-0 
Ação: Denúncia 
Acusado NEUCI VELOSO BORGES  
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a): NEUCI 
VELOSO BORGES, brasileiro, união estável, eletricista, filho de Maria Joana Veloso Borges e Jucy Borges, nascido em 
28.08.1968, natural de Araguaína-TO, o qual foi denunciado nas penas do Art. 214 c/c art. 224, “a”, art. 225, §1º, inciso II, art. 
226, II, por diversas vezes, com tipicidade mantida vigente pela redação do art. 217-A(Lei n. 12.015/09) do Código Penal, 
observadas as disposições da Lei n. 11.340/06, nos autos de ação penal nº 2010.0011.6918-0, e como está em lugar incerto ou 
não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim 
exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do 
acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento 
de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, 
certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo 
Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e 
subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO: 20(VINTE) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 064/2014    
Autos: n. 2009.0012.0632-74 
Ação: Medida Protetiva de Urgência 
Vítima: E. de S. O. 
Agressor: EURÍPEDES BALSANUFO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito respondendo pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA o(a) agressor(a): Da decisão proferida nos 
autos em epígrafe, a seguir transcrita “Ante o exposto, julgo extinto este processo sem resolução do mérito por entender que a 
autora é carecedora de interesse processual... Araguaína-TO, 11 de janeiro de 2010. Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito.” Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins,14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃOPRAZO: 15(QUINZE) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 063/2014    
Autos: n. 2010.0011.5699-1 
Ação: Denúncia 
Vítima: Samara Silva Barbosa 
Acusado: EDIMAR PEREIRA DE SOUSA  
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a): EDIMAR 
PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 08.12.1978, natural de Babaçulândia-TO, filho de Maria Pereira 
de Sousa, o qual foi denunciado nas penas do Art. Art. 217-A por inúmeras vezes, com implicações da Lei n. 11.340/06, nos 
autos de ação penal nº 2010.0011.5699-1, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O 
prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado 
(a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 
deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março de 
2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. 
Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃOPRAZO: 30(TRINTA) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 062/2014 
Autos: n. 2012.0005.3696-7 
Ação: Denúncia 
Vítima: Patrícia Alves de Carvalho 
Acusado: DEUZIMAR BARREIRA 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a): DEUZIMAR 
BARREIRA, brasileiro, união estável, lavrador, nascido em 20.08.1967, natural de Goiatins-TO, filho de Tomazia Barreira, o qual 
foi denunciado nas penas do Art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 61, “a”, “f” e “h” do Código Penal, na forma 
do art. 69, do Código Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, I e II da Lei n. 11.340/06, nos autos de ação penal nº 
2012.0005.3696-7, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado 
o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor 
no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe 
o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico 
Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi.Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO: 30(TRINTA) DIAS  
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BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 061/2014 
Autos: n.2009.0011.3428-5 
Ação: Inquérito Policial 
Vítima: CICERA MARIA SOUZA 
Indiciado: JONAS SOARES ALVES 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito respondendo pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA o(a) 
INDICIADO(a):Da sentença proferida nos autos em epígrafe, a seguir transcrita “Ante o exposto, com base no art. 107, IV, do 
Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do delito imputado a JONAS SOARES ALVES, julgando, em conseqüência, 
EXTINTO o presente feito e, por conseguinte, com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 13, da Lei 
11.340/06, JULGO EXTINTO o feito de medidas protetivas nos autos 2009.0010.0108-0 em apenso, com resolução do mérito, 
revogando, por conseguinte, a decisão de fls. 06/07... Araguaína-TO, 29 de maio de 2012. Cirlene Maria de Assis Santos 
Oliveira, Juíza de Direito.”Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum 
da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª 
Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO: 20(VINTE) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 060/2014 
Autos: n.2009.0006.2677-0 
Ação: Ação Penal 
Vítima: MARIA DAS DORES MORAES DOS SANTOS 
Réu: VILMAR CARDOSA DE SOUSA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito respondendo pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA o(a) VÍTIMA(a):Da sentença proferida nos 
autos em epígrafe, a seguir transcrita “Ante o exposto, com base no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de VILMAR CARDOSO DE SOUSA do crime de ameaça(art. 147 do Código Penal), com fulcro nos artigos 109, 
inciso VI, c/c art. 117, inciso I do Código Penal julgando... Araguaína-TO, 17 de janeiro de 2013. Cirlene Maria de Assis Santos 
Oliveira, Juíza de Direito.”Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum 
da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins,14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª 
Instância, lavrei e subscrevi.Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO: 20(VINTE) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 059/2014 
Autos: n.2011.0004.6512-3 
Ação: Medida Protetiva de Urgência 
Requerente: J. R. da S. 
Requerido: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito respondendo pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA o(a) REQUERIDO(a):Da sentença proferida 
nos autos em epígrafe, a seguir transcrita “Ante o exposto, com fundamento no art. 18, I da Lei n. 11.340/06, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil... Araguaína-TO, 28 de abril de 
2011. José Roberto Ferreira Ribeiro, Juiz Substituto.”Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), 
Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO: 30(TRINTA) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 058/2014 
Autos: n. 2012.0005.8127-0 
Ação: Penal 
Vítima: INGRID EMANUELA CÂNDIDO 
Réu: ALEX MACIEL DE ARAÚJO 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito respondendo pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA o(a) VÍTIMA(a):Da decisão proferida nos 
autos em epígrafe, a seguir transcrita “Recebo a denúncia ofertada nas fls. 02/05, uma vez que: a) atende ao disposto no art. 41 
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do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do art. 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prazo 
que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado... 
Araguaína-TO, 18 de janeiro de 2013. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito.”Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março 
de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos 
Oliveir. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃOPRAZO: 30(TRINTA) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 057/2014 
Autos: n.º 2012.0005.8127-0 
Ação: Penal 
Vítima: Ingrid Emanuelle Cândido 
Acusado: ALEX MACIEL DE ARAÚJO 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins.FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a): ALEX 
MACIEL DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, despachante, natural de Araguaína-TO, nascido em 08.07.1989, filho de Ivan Maciel de 
Araújo e Ivone Araújo da Silva, o qual foi denunciado nas penas do art. 129, §9º e 147, do Código Penal, c/c art. 69 e 61, “a”, “f” e 
“h” todos do Código Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, II da Lei n. 11.340/06, nos autos de ação penal nº 2012.0005.8127-
0, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado 
(a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e 
o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à 
expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
Código de Processo Penal.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins,14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 
1ª Instância, lavrei e subscrevi.Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO: 30(TRINTA) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 054/2014 
Fica o (a) a parte abaixo intimado(a), nos termos abaixo: 
 
Autos: n.º 2011.0008.9778-3 
Ação: Inquérito Policial 
Vítima: Osmerene Batista da Silva 
Indiciado: Dione Lima Sousa  
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA o(a) INDICIADO: Da decisão proferida nos 
autos em epígrafe, a seguir transcrita “... Diante do exposto, HOMOLOGO a renúncia e desistência da queixa-crime formulada e, 
por conseguinte, com fundamento no artigo 107, VI, do Código de Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado em 
relação aos crimes previstos no art. 140 e 147 do CP... Araguaína-TO, 07 de março de 2012. Cirlene Maria de Assis Santos 
Oliveira, Juíza de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum 
da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª 
Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira .Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO: 30(TRINTA) DIAS  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 053/2014 
Fica o (a) a parte abaixo intimado(a), nos termos abaixo: 
 
Autos: n.2008.0000.8058-2 
Ação: Ação Penal 
Vítima: DINALVA ALVES MORAES 
Réu: EDIVALDO BARBOSA DE SOUZA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito respondendo pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins..FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA o(a) VÍTIMA(a): Da sentença proferida nos 
autos em epígrafe, a seguir transcrita “Isto posto, e com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal, determino a suspensão 
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do presente feito bem como do curso do prazo prescricional... Araguaína-TO, 17 de fevereiro de 2012. Cirlene Maria de Assis 
Santos Oliveira, Juíza de Direito.” Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” 
do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de março 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª 
Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 049/2014 
Fica o (a) a parte abaixo intimado(a), nos termos abaixo: 
Autos: n.º 2009.0004.9778-3 
Ação: Ação Penal 
Vítima: Rosa Maria Lopes Da Silva 
Réu: Luciano Alves Freire. 
PRAZO: 30(TRINTA) DIAS. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito respondendo pela Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins.  FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA o(a) VÍTIMA(a): Da sentença proferida nos 
autos em epígrafe, a seguir transcrita “Ante o exposto, com base no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de LUCIANO ALVES FREIRE do delito previsto no art. 147 do Código Penal. Quanto ao delito previsto no art. 
329 do mesmo codex, DETERMINO A CITAÇÃO DO ACUSADO POR EDITAL, prazo de quinze dias... Araguaína-TO, 29 de 
junho de 2012. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito.” Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins,14 de março  de 2014. Eu, 
_____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 048/2014 
Fica o (a) a parte abaixo intimado(a), nos termos abaixo: 
Autos: n. 2012.0001.8470-0 
Ação: Denúncia 
Réu: ADMILSON DA SILVA 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS. 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a): 
ADMILSON DA SILVA, brasileiro, separado judicialmente, mestre de obras, natural de Paulistna-PI, nascido em 11.02.1971, filho 
de Francisca Marcelina da Silva, o qual foi denunciado nas penas do art. 147, do Código Penal, c/c art. 61, II, “a” e “e” do Código 
Penal, e art. 7º, II da Lei n. 11.340/06, nos autos de ação penal nº 2012.0001.8470-0, e como está em lugar incerto ou não 
sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo 
de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do 
defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial 
e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-
me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal.Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína. Estado 
do Tocantins, 14 de 03 de 2014. Eu, _____ (Lanna Camelo Lima), Técnico Judiciário 1ª Instância, lavrei e subscrevi.Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº. 068/2014 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 20(VINTE) DIAS  
Autos: n.º 2010.0012.3564-6-2 
Denunciados: Ruiterlan Aires Cardoso e Cinthia Dias Aires Costa Marinho 
Vítima: Brenda Deusirene Lopes de Abade Cardoso 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica a vítima, 
BRENDA DEUSIRENE LOPES DE ABADE CARDOSO, INTIMADA da r. sentença proferida nos autos em epígrafe: ” ...Não há 
majorantes ou minorantes a serem aplicadas. Assim, fica o acusado já qualificado, RUITERLAN AIRES CARDOS, 
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definitivamente condenado, em primeira instância, a 02 (dois) anos e 01 (um mês de detenção pelo crime de lesão corporal 
qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal), devendo o cumprimento da pena iniciar-se no regime aberto, conforme dicção do 
artigo 33, § 2º, letra „c‟, do Código Penal...Não há majorantes ou minorantes a serem aplicadas. Assim, fica a acusada já 
qualificada, CINTHIA DIAS AIRES COSTA, definitivamente condenada, em primeira instância, a 01 (um) e 09 (nove) meses de 
detenção, pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código  penal0, devendo o cumprimento da pena iniciar-se 
no regime aberto, conforme dicção do artigo 33, § 2º, letra „c‟, do Código Penal... Quanto às Medidas Protetivas de Urgência 
concedidas em favor da víitma, autos nº 2010.0001.7677-8, cumpre consignar que vigorarão até o cumprimento integral da 
pena...” Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína Estado do Tocantins, 31 de março de 2014. Eu, _____ (Elizabete Ferreira Silva), Escrivã, lavrei e subscrevi. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira  
Juíza de Direito. 

 
BOLETIM DE EXPEDIENTE  Nº  067/2014 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 20(VINTE) DIAS  
Autos: n.º 2012.0002.5165-2 
Denunciado: Raimundo Nonato da Conceição Santos  
Vítima: Raquel Machado Borges  
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA a vítima da r. sentença proferida nos autos 
em epígrafe: ”...À míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fica o acusado, já qualificado, RAIMUNDO 
NONATO DA CONCEIÇÃO SANTOS, definitivamente condenado, em primeira instância, a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 
detenção, pelo crime de lesão corporal, devendo o cumprimento da pena iniciar-se no regime aberto, conforme dicção do artigo 
33, § 2º, letra „c‟, do Código Penal...” Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 31 de março de 2014. Eu, _____ (Elizabete Ferreira Silva), Escrivã, 
lavrei e subscrevi.Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito 

 

Juizado Especial Cível 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Ação - Declaratória de Inexistência ... n° 21.430/2011 
Reclamante: Cícero Romão Lima de Sousa 
Advogado (a): Phillipe A. Bittencourt - OAB/TO 1.073 
Reclamado(a): Nextel Comunicações LTDA 
Advogado(a): Carlos Roberto Siqueira Castro OAB/RJ 20.283 e Viviane Lira Loureiro OAB/RJ 162.359 
FINALIDADE- INTIMAR o Advogado da parte reclamada da penhora on-line, realizada na conta da requerida, no valor intgral de 
R$ 3.485,12 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), nos termos do enunciado do FONAJE. 
 
Ação: Termo de Autocomposição  Nº 18.403/2010 
Reclamante: Walter Marquezan 
Advogado: Marcia Regina Flores – OAB/TO 604-B 
Reclamado:Mariano da Silva C.Filho/outro 
FINALIDADE- INTIMAR advogada do autor  para comparecer na sala de audiência do Juizado Especial Cível no dia 11/04/2014, 
às 9:00 horas, oportunidade em que será realizada audiência de instrução. Fica o advogado da parte autora cientificado de que 
deverá comparecer à audiência acompanhado de seu cliente que não será intimado pessoalmente para o ato. 

Juizado Especial Criminal 
 
SENTENÇA 
AUTOS Nº 20.0005/11–COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR: ROBERTO TOLENTINO 
ADVOGADO: JOSE HOBALDO VIEIRA 
VÍTIMA: Meio Ambiente   
INTIMAÇÃO: “Fica o advogado do autor intimada da sentença do teor seguinte: “Vistos, etc. Em face do cumprimento da pena 
imposta, declaro extinta a punibilidade de ROBERTO TOLENTINO, determinando que, a presente condenação não fique 
constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial (art. 76, § 4º, e, por analogia, art. 84, parágrafo único e, 
ambos da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 
devidas baixas Araguaína/TO, 28 de março de 2014. (a) KILBER CORREIA LOPES – Juiz de Direito 
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AUTOS Nº 18.657/10–COMUNICADO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 
AUTOR: CORCINO DOS SANTOS REIS  
DEFENSOR: RICARDO ALEXANDRE GUIMARAES 
VÍTIMA: GILSON ROBERTO RODRIGUES CRIOLEZIO   
INTIMAÇÃO: “Fica o autor intimado, na pessoa de seu  defensor da sentença do teor seguinte: “Vistos, etc.Diante disso, nos 
termos do art. 28, 395, II, c/c 648, I, do Código de Processo Penal, acolho o parecer Ministerial, determinando o arquivamento 
dos presentes  autos, ressalvada a possibilidade de desarquivamento (CPP, art. 18 e Súmula 524, STF). Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 28 de março de 2014. (a) KILBER CORREIA LOPES – Juiz de Direito”. 
 

Juizado Especial da Infância e Juventude 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0004624-13.2014.827.2706 –CHAVE-307799909614 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADA: Dr.ANDRÉ LUIZ DE M.GONÇALVES -OAB/TO-4111-Procurador do Estado 
DECISÃO: ....Destarte, presentes os requisitos acima demonstrados CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA 
PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO TOCANTINS, no prazo de vinte e quatro horas, PROVIDENCIE A TRANSFERÊNCIA 
DA CRIANÇA MIQUÉIAS BENNTT RODRIGUES AMORIM em UTI PEDIÁTRICA, via UTI aérea, com avaliação e 
acompanhamento de neurologista pediátrico, na rede pública opu privada, viabilizando-se o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), 
com direito a acompanhante, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Oficie-se ao Secretário de Saúde 
Estadual  e à Central de Regulação, com cópia da decisão, para imediato cumprimento do decisum, informando a este juízo as 
medidas adotadas. .Tendo em vista que se trata de liminar, determino a intimação do requerido pelo Diário da Justiça, com fulcro 
no artigo 5º, § 5º, da Lei 11.419/06.Cite-se o requerido para, no prazo legal, apresentar contestação, sob pena de 
revelia.Intimem-se.Cumpra-se.Aran.31/03/2014(a)Deusamar Alves Bezerra-Juíza de Direito 
 

ARAGUATINS 
1ª Escrivania Criminal 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE)  DIAS 

A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da única Vara Criminal desta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
tramite legal, uma Ação de Penal nº0000433-19.2014.827.2707 que a justiça pública move contra o denunciado: JOSIEL SILVA 
SOUSA, vulgo “Febrone”, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Amarante/MA, nascido aos 10/02/1992, inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física sob o n° 051.098.821-00 e no Registro Geral sob o n° 1.276.464 SSP/TO, filho de Elias Pereira de Sousa e Maria 
José Moreira Silva Sousa, residente e domiciliado na rua Novo Horizonte, s/n°,em frente a caixa de água da Saneatins, Buriti do 
Tocantins/TO., atualmente em lugar incerto e não sabido. É, o presente para CITÁ-LO para, no prazo de 10 (dez) dias, 
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena 
de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e treze (07/11/2013).Eu, (Mª Fátima C. de S. Oliveira), Escrivã Judicial, que digitei. Ass. Nely Alves da Cruz – 
Juíza de Direito. 

Vara de Família e Sucessões 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Autos nº 8141/12 (Protocolo Único 2012.0002.9593-5/0) 3ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Valdina Cardoso Alves Sousa. 
Interditado: José Cardoso Alves. 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR A INTERDIÇÃO de JOSÉ 
CARDOSO ALVES, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curadora sua irmã  VALDINA CARDOSO 
ALVES SOUSA, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. Lavre-se o termo de 
curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC. Cumpra-se o disposto nos 
arts. 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a presente sentença no registro Civil. 
Publique-se na Imprensa Oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para o compromisso acima 
determinado. Sem custas em razão da assistência Judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público. 
Araguatins, 29.11.2013.(a) Dr. Nely Alves da Cruz-Juíza de Direito desta Comarca de Araguatins – TO, em substituição 
automática. 
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Autos nº 7978/12 (Protocolo Único 2012.0000.4874-1/0) 3ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Maria Virginia Cardoso dos Santos. 
Interditada: Virginia Rodrigues dos Santos. 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR A INTERDIÇÃO de 
VIRGINIA RODRIGUES DOS SANTO, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curadora sua neta  MARIA 
VIRGINIA CARDOSO DOS SANTOS, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. 
Lavre-se o termo de curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC. Cumpra-
se o disposto nos arts. 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a presente sentença no 
registro Civil. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para o compromisso 
acima determinado. Sem custas em razão da assistência Judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério 
Público. Araguatins, 02.12.2013.(a) Dr. Nely Alves da Cruz-Juíza de Direito desta Comarca de Araguatins – TO, em substituição 
automática. 
 

ARAPOEMA 
1ª Escrivania Cível 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 2012.0001.0472-2 (1509/10) – EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 
Recorrente: J. R. M. P. 
Advogado: Dr. Ronei Francisco Diniz Araújo 
Recorrida: P. H. B. P. 
INTIMAÇÃO – SENTENÇA: “... Isto posto, julgo procedente o pedido contido na inicial, e decreto a extinção da obrigação 
alimentar instituída entre J. R. M. P. e P. H. B. P., ficando o primeiro desobrigado da prestação de alimentos ao segundo, em 
razão da extinção do poder familiar e do acordo entabulado pelas partes. Sem custas, por serem beneficiários da assistência 
judiciária gratuita. Comunique-se o empregador do requerente. P. R. I. Cumpra-se.” 
  
AUTOS Nº. 2010.0010.8933-0 (920/10) – COBRANÇA 
Requerente: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO 
Advogado: Dra. Natália Pereira de Medeiros OABGO 28.895 
Advogado: Dr. Gustavo Borges de Abreu OAB/TO 4805A 
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAPOEMA/TO 
Despacho: “Indefiro o pedido de assistência judiciária, bem como o diferimento das custas, face aos rendimentos comprovados 
nos autos, fls. 09/11. Ao contador para a elaboração do cálculo de custas, em seguida intime-se o requerente, para que efetue o 
recolhimento das custas devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se.” 
 

AUTOS Nº. 2011.0007.7095-3 (1052/11) – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Advogado: Dr. Leandro Rógeres Lorenzi OAB/TO 2.170B 
Requerido: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA SERRINHA LTDA 
Despacho: “Face ao teor da certidão retro, ouça-se o requerente, retornando-me conclusos. Cumpra-se.” 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2011.0009.1065-8 (1445/11) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, 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, o requerido MANOEL TIMÓTEO DE OLIVEIRA, brasileiro, aposentado, o qual se encontra em lugar incerto 
e não sabido, de todos os termos da presente ação, bem como para contestar, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de revelia e confissão quanto à matéria de fato, a presente Ação de Investigação de Paternidade, Autos nº 2011.0009.1065-8 
(1445/11), proposta por E. S. S., brasileiro, menor, neste ato representado por sua genitora, GERALDA IVANI DOS SANTOS, 
brasileira, casada, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada à Rua Messias Costa, s/n°, próximo ao Colégio Ulisses 
Guimarães, Centro, Pau D‟arco – TO. Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Defiro o requerimento do autor, 
mantendo-se os demais termos do despacho anterior. Cumpra-se. Arapoema, 27 de março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira, 
Juiz de Direito” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será 
publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Arapoema, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze (31/03/2014). Eu 
_____________, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2010.0002.9367-7 (1074/10) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, desta Comarca de 
Arapoema – To., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que 
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por este meio CITA, o requerido DIRLEY MUNIZ ALBANO, brasileiro, união estável, chacareiro, o qual se encontra em lugar 
incerto e não sabido, para, de todos os termos da presente ação, bem como para contestar, se quiser, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, a presente Ação de Investigação de Paternidade, Autos nº 
2010.0002.9367-7 (1074/10), proposta por T. A. J. C., brasileira, menor impúbere, nascida aos 17 de novembro de 2001, neste 
ato representado por sua genitora, MARIA DE FÁTIMA JESUS CHAVES, brasileira, união estável, lavradora, residente e 
domiciliada à Avenida Bernardo Sayão, 237, Centro, Bandeirantes do Tocantins. Tudo nos termos do r. despacho a seguir 
transcrito: “Defiro o requerimento retro, mantendo-se os demais termos do despacho de fls. 11. Cumpra-se. Arapoema, 27 de 
março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz 
que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de março do 
ano de dois mil e quatorze (31/03/2014). Eu _____________, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2008.0010.5182-9 (709/08) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, 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 INTIMA, MARIA DA CONCEIÇÃO COIMBRA DE SOUSA, brasileira, casada, lavradora, residente e domiciliada 
em lugar incerto e não sabido, bem como, RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE SOUSA, brasileiro, casado, vaqueiro, para, se 
manifestarem sobre eventual interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, da presente Ação de Separação 
Consensual, Autos nº 2008.0010.5182-9 (709/08), nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Defiro o parecer ministerial 
retro. Cumpra-se. Arapoema, 19 de março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira. Juiz de Direito”. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste 
Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, 
aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e quatorze (27/03/2014). Eu _____________, Volnei Ernesto Fornari, 
Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2009.0005.4716-0 (879/09) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, 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, o requerido FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO, brasileiro, filho de Henrique Pereira de Castro e 
Luiza Pereira de Castro, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da presente ação, bem como para 
contestar, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, a presente Ação de 
Investigação de Paternidade, Autos nº 2009.0005.4716-0 (879/09), proposta por D. F. de O., brasileiro, menor, nascido aos 26 
de maio de 2003, neste ato representado por sua genitora, MARIA APARECIDA FÉLIX DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
estudante, filha de Leontino Bispo de Oliveira e Maria Irene Félix de Oliveira, residente e domiciliada à Rua Rui Barbosa, s/n°, 
Arapoema/TO. Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Defiro o requerimento do autor, mantendo-se os demais 
termos do despacho de fls. 29. Cumpra-se. Arapoema, 27 de março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito” E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da 
Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do 
Tocantins, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze (31/03/2014). Eu _____________, Volnei 
Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2009.0005.4639-3 (858/09) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, 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, o requerido FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, vulgo “Ceará”, o qual se encontra em lugar 
incerto e não sabido, de todos os termos da presente ação, bem como para contestar, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, a presente Ação de Investigação de Paternidade, Autos nº 
2009.0005.4639-3 (858/09), proposta por A. B. A. da S., brasileiro, menor, neste ato representado por sua genitora, ROSA 
MARIA ALVES DA SILVA, residente e domiciliada à Rua José do Patrocínio, 1323, Arapoema/TO. Tudo nos termos do r. 
despacho a seguir transcrito: “Defiro o requerimento do autor, mantendo-se os demais termos do despacho de fls. 08. Cumpra-
se. Arapoema, 27 de março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito” E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no 
placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias 
do mês de março do ano de dois mil e quatorze (31/03/2014). Eu _____________, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e 
subscrevi. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2009.0003.7126-7 (840/09) 
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O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, 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, o requerido MILVAN ALVES DO REINO, brasileiro, solteiro, locutor, o qual se encontra em lugar incerto e 
não sabido, de todos os termos da presente, bem como para contestar, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
revelia e confissão quanto à matéria de fato, a presente Ação de Investigação de Paternidade, Autos nº 2009.0003.7126-7 
(840/09), proposta por K. R., brasileiro, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora, MARIA JOSÉ CHAVES 
RIBEIRO, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada à Rua Tancredo Neves, 270, Bairro Santa Madalena, (próximo à 
creche criança feliz), Arapoema – TO, fone (63) 9994-6810. Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Defiro o 
requerimento do autor, mantendo-se os demais termos do despacho de fls. 11. Cumpra-se. Arapoema, 27 de março de 2014. 
Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse 
expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois 
mil e quatorze (31/03/2014). Eu _____________, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2009.0001.3141-0 (773/09) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, 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, o requerido ELIAS DA SILVA VARGAS, brasileiro, solteiro, pintor, encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, de todos os termos da presente ação, bem como para contestar, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
revelia e confissão quanto à matéria de fato, a presente Ação de Investigação de Paternidade, Autos nº 2009.0001.3141-0 
(773/09), proposta por L. F. P. da S., brasileiro, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora, DENISE PAIVA DA 
SILVA, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada à Rua 31 de março, 447, Centro, Arapoema – TO, nos termos do r. 
despacho a seguir transcrito: “Defiro o requerimento do autor, mantendo-se os demais termos do despacho de fls. 10. Cumpra-se. 
Arapoema, 27 de março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito” E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no 
placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias 
do mês de março do ano de dois mil e quatorze (31/03/2014). Eu _____________, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e 
subscrevi.v 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2008.0007.7963-2 (651/08) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, 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, o requerido ADRIANO COSTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, encontra-se em lugar incerto e não sabido, de 
todos os termos da presente ação, bem como para contestar, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 
confissão quanto à matéria de fato, a presente Ação de Investigação de Paternidade, Autos nº 2008.0007.7963-2 (651/08), 
proposta por E. B. de O., brasileiro, menor, neste ato representado por sua genitora, JANKELLY BRUNNA DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliada à Avenida dos Garimpeiros, 1084, Centro, Arapoema – TO, nos termos do r. 
despacho a seguir transcrito: “Defiro o requerimento do autor, mantendo-se os demais termos do despacho de fls. 18. Cumpra-se. 
Arapoema, 27 de março de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito” E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o M.M. juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no 
placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias 
do mês de março do ano de dois mil e quatorze (31/03/2014). Eu _____________, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e 
subscrevi.v 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE VINTE DIAS 
2008.0005.9672-4 (608/08) 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões , Infância e Juventude, 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, o requerido RAIMUNDO PEREIRA NETO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, de todos os 
termos da presente, bem como para contestar, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à 
matéria de fato, a presente Ação de Investigação de Paternidade, Autos nº 2008.0005.9672-4 (608/08), proposta por H. A. da 
S., brasileira, menor, neste ato representado por sua genitora, LEILDE ALMEIDA DA SILVA, brasileira, solteira, lavradora, 
residente e domiciliada à Avenida Tiradentes, s/n°, Pau D‟arco/TO. Tudo nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Defiro o 
requerimento do autor, mantendo-se os demais termos do despacho de fls. 19. Cumpra-se. Arapoema, 27 de março de 2014. 
Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. juiz que fosse 
expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois 
mil e quatorze (31/03/2014). Eu _____________, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
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AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Processo nº 2011.0008.7961-0/0 
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais 
Requerente: Antonio Silva 
Advogado: Damon Coelho Lima, inscrito na OAB/TO, sob o nº 651 
Requerido: Banco Bradesco Financiamento S/A 
Advogado: Francisco Oliveira Thompson Flores, inscrito na OAB/TO, sob o nº 4.601-A 
 
INTIMAÇÃO/DECISÃO – Fica o advogado do requerido, intimado, para tomar ciência da penhora formalizada e no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar impugnação, caso, queira.  
 
Processo nº 2008.0002.1655-7/0 
Ação de Ressarcimento  
Requerente: Maria José Rodrigues dos Santos 
Requerido: Banco Bradesco 
Advogado: José Edgar da Cunha Bueno Filho, inscrito na OAB/SP, sob o nº 126.504 
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA - fica o advogado da parte requerida, intimado, da sentença a seguir parcialmente transcrita: “... Diante 
do exposto, para fins dos artigos 6º e 40 da Lei p.099/95, julgo procedente o pedido ajuizado, resolvendo o mérito da presente 
demanda nos termos do art. 269, I, do CPC, para declarar rescindido qualquer contrato entre as partes e condenar a ré a restituir 
à autora o valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do desembolso e 
acrescido de juros legais desde a citação. Condeno, ainda, a pagar à autora o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 
danos morais, que deverá ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros legais e partir da publicação da 
presente decisão. Sem custas e honorários, nos termos do art.  55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes da presente 
sentença. Com o trânsito em julgado da sentença, a parte requerida deverá efetuar o pagamento no valor devido no prazo de 15 
dias, sob pena de incidência de multa no valor de 10%. Tudo nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. Arquive-se. 
Augustinópolis/TO, 18 de março de 2014. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito”. 
 
Processo nº 2008.0002.1655-7/0 
Ação de Ressarcimento  
Requerente: Maria José Rodrigues dos Santos 
Requerido: Banco Bradesco 
Advogado: José Edgar da Cunha Bueno Filho, inscrito na OAB/SP, sob o nº 126.504 
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA - fica o advogado da parte requerida, intimado, da sentença a seguir parcialmente transcrita: “... Diante 
do exposto, para fins dos artigos 6º e 40 da Lei p.099/95, julgo procedente o pedido ajuizado, resolvendo o mérito da presente 
demanda nos termos do art. 269, I, do CPC, para declarar rescindido qualquer contrato entre as partes e condenar a ré a restituir 
à autora o valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do desembolso e 
acrescido de juros legais desde a citação. Condeno, ainda, a pagar à autora o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 
danos morais, que deverá ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros legais e partir da publicação da 
presente decisão. Sem custas e honorários, nos termos do art.  55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes da presente 
sentença. Com o trânsito em julgado da sentença, a parte requerida deverá efetuar o pagamento no valor devido no prazo de 15 
dias, sob pena de incidência de multa no valor de 10%. Tudo nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. Arquive-se. 
Augustinópolis/TO, 18 de março de 2014. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito”. 
 
Processo nº 2007.0005.6521-9/0 
Ação de Indenização Por Danos Morais  
Requerente: João Marcelo Nogueira Vaz 
Advogado: Hamurab Ribeiro Diniz, inscrito na OAB/TO, sob o nº 3.247 
Requerido: Wanessa Monteiro de Farias 
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA - fica o advogado da parte requerente, intimado, da sentença a seguir parcialmente transcrita: “... Ante 
o exposto, em face do instituto da revelia, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no art. 2º da Lei nº 
9.800/99, e condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que 
deverá ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros legais a partir da publicação da presente decisão. Sem 
honorários e custas, nos termos da LJE. Após, arquivem-0se os autos, dando-se baixa na distribuição e no registro. Com o 
trânsito em julgado da sentença, a parte requerida deverá efetuar o pagamento do valor devido no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
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pena de incidência de multa no valor de 10%, tudo nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil, Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Arquive-se. Augustinópolis/TO, 11 de março de 2014. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito”. 
 
Processo nº 2012.0000.9235-5/0 
Ação de Indenização Por Danos Morais Cumulada Com Repetição de Indébito 
Requerente: Honorato Pereira Maranhão 
Advogado: Manoel Vieira da Silva, inscrito na OAB/TO, sob o nº 2.210 
Requerido: Itaú Unibanco S.A (Banco Itaú) 
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA - fica o advogado da parte requerente, intimado, da sentença a seguir parcialmente transcrita: “... 
Diante do exposto, julgo parcialmente o pleito da parte autora para: declarar a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, 
e conseqüentemente, dos débitos objeto da demanda, devendo a serventia providenciar a intimação dos órgãos de proteção de 
crédito, acerca da definitiva exclusão do nome da parte autora de seus cadastros. Nova inclusão do nome do autor em cadastros 
de inadimplentes relativamente ao objeto discutido nos presentes autos pelo réu renderá ensejo à aplicação de multa diária em 
desfavor da requerida, no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), até que a somatória atinja 20 (vinte) salários-
mínimos vigentes ao tempo da execução. Condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,000 (dez mil reais) a 
título de reparação dos danos morais experimentados, incidente correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362 – 
STJ), valor que deve ser acrescido de juros de 1% ao mês, nos moldes do art. 406, do Código Civil, a partir da mesma data, Poe 
se tratar de mero arbitramento. Condeno ainda a parte requerida a restituição em dobro do valor indevidamente exigido de R$ 
67,00 (sessenta e sete reais), a ser acrescido de juros de 1% ao mês, nos moldes do art. 406, do Código Civil, a partir da citação. 
Custas pela parte requerida. Condeno em honorários advocatícios, o quantum 10% (dez por cento) do valor da condenação. 
Arquive-se com as cautelas de estilo. Com o trânsito em julgado da sentença, o requerido deverá efetuar o pagamento do valor 
devido no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa no valor de 10%, tudo nos termos do art. 475-J do Código de 
Processo Civil. Augustinópolis/TO, 11 de março de 2014. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito”. 
 
Processo nº 2012.0003.1167-1/0 
Ação Civil Pública Com Pedido de Tutela Antecipada 
Requerente: Divina Rosa Machado 
Requeridos: Município de Augustinópolis/TO e Estado do Tocantins 
Procurador do Estado do Mauricio F. D. Morgueta  
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA – Fica o Procurador do Estado do Tocantins Mauricio F. D. Morgueta, intimado, da sentença a seguir 
parcialmente transcrita: “... Ante o exposto e considerando que o exame já foi realizado, JULGO PROCEDENTE o pedido para 
condenar p=o Estado do Tocantins e o Município de Augustinópolis,solidariamente, nas custas decorrentes da realização do 
mesmo, haja vista que foi feito em hospital de rede particular de saúde. Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 269, 
inciso I do CPC. Custas pelas requeridas, de forma solidária, nos moldes dos art. 6º e 7º da Lei Estadual nº 1.286/2001. 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Após o trânsito em julgado deste sentença, arquivem-se os autos do processo com 
baixa no Serviço de Distribuição . Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado e cumpridas as formalidades 
legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Augustinópolis/TO, 21 de março de 2014. Jefferson David Asevedo 
Ramos, Juiz de Direito”. 
 
Processo nº 2011.0008.7816-9/0 
Ação Reclamação Trabalhista. 
Reclamante: Ivanete do Carmo Martins Sousa 
Advogado: Carlos Aluísio de Oliveira Viana, inscrito na OAB/MA, sob o nº 9.555 
Reclamado: Estado do Tocantins 
Procuradora do Estado do Tocantins: Fabiana da Silva Barreira 
 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA – Fica a Procuradora do Estado do Tocantins e o advogado da parte reclamante, intimados, da 
sentença a seguir parcialmente transcrita: “... Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com resolução 
de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora aos pagamentos das custas 
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R% 1.000,00 (mil reais), ficando suspensos, eis que lhe concedo o 
benefício da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado e cumpridas as formalidades legais, 
dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Augustinópolis/TO, 06 de março de 2014. Jefferson David Asevedo Ramos, 
Juiz de Direito”. 
 

AURORA 
1ª Escrivania Cível 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO  
JUSTIÇA GRATUITA                                                                        
O DOUTOR JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO., na 
forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi 
declarada a INTERDIÇÃO de JUDITE GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 12/11/1955, natural do município 
de Igaracy/PB, filha de Clarindo Barbosa de Oliveira e de Luzia Gomes de Oliveira, residente e domiciliada em Combinado/TO, 
para todos os atos da vida civil, tendo sido-lhe nomeado CURADOR, o seu irmão Sebastião Barbosa de Oliveira, brasileiro, 
divorciado, nos autos de Interdição e Curatela, processo nº. 2011.0005.2796-0. Conforme a sentença, a seguir transcrita: I. 
Relatório. Trata-se de pedido de interdição proposta por Sebastião Barbosa de Oliveira em desfavor de Judite Gomes de 
Oliveira. Mister se faz esclarecer que a interdição é o encargo conferido a alguém para cuidar da pessoa e do patrimônio de 
quem não pode fazê-lo por si, em razão de alguma incapacidade. No presente caso, a interditante tem legitimidade para o 
ajuizamento da referida ação, pois encontra-se com previsão no artigo 1768, inciso I, do Código Civil Brasileiro. No meu sentir, 
não há dúvida da existência de distúrbio psiquiátrico na interditanda, diante do seu interrogatório, de atestados médico acostados 
aos autos, como também diante da visibilidade, perfeitamente constatada, de anomalia que incorre a interditanda. Assim, não 
visualizo, sob pena de procrastinar o trâmite processual, prejudicando a própria interditanda, a necessidade da realização de 
perícia médica, A interdição é um procedimento especial de jurisdição voluntária por meio do qual se busca obter a certeza e o 
grau de incapacidade de uma pessoa, o que, no presente caso, está demonstrado, na medida e quem a interditanda não 
conseguiu responder nenhuma pergunta formulada, a não ser por gestos, bem como perdeu a coordenação motora e é 
perfeitamente perceptível a falta de condições do interditando, por exemplo, a realizar atos e negócios da vida civil, a não ser 
com um representante. Assim sendo, como a interditanda não possui cônjuge ou companheiro, o encargo da curatela deve ser 
atribuído ao seu irmão, o interditante, pois é uma pessoa capaz e idônea. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 
para decretar a interdição da requerida, ao tempo em que nomeio como seu curador, para a prática dos atos da vida civil, seu 
irmão Sebastião Barbosa de Oliveira. Proceda-se à inscrição desta sentença no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 
competente. Publique-se, pela imprensa local e pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando 
do edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, conforme artigo 1.184 do Código de 
Processo Civil. O curador deverá prestar o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, consoante art. 1.187 e seguintes do Código 
de Processo civil. Sem custas, nem honorários advocatícios, diante do benefício da gratuidade da Justiça. Pública em audiência. 
Registre-se. Desde já saem às partes intimadas. Após o trânsito em julgado arquivem-se.” E para que chegue ao conhecimento 
de todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será publicado no Diário da 
Justiça por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e afixado no placar do fórum local, na forma da lei.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 13 dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze 
(13/03/2014). Eu, (Zulmira da Costa), Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei. 
 

AXIXÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
PROCESSO Nº 5000644-23.2012.827.2712 – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE  
REQUERENTE: SANDRA RODRIGUES NASCIMENTO CASTRO 
ADVOGADO: DR. ELIAS GOMES BORGES SILVA – MA8884 
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, na pessoa de seu representante legal  
PROCURADOR FEDERAL: DR. EDUARDO PRADO DOS SANTOS – AGU1379366  
DECISÃO: I. Ante a necessidade probatória – visto que os elementos carreados aos autos demandam complementação de 
prova testemunhal, além do depoimento pessoal do Requerente -, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 
23.06.2014, às 14h00min. II. INTIMEM-SE a parte autora, tanto na pessoa de seu procurador (DJe) quanto pessoalmente, para 
comparecer, devendo constar do mandado as advertências do art. 343, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil. III. INTIMEM-
SE as partes e seus procuradores, advertindo-os que eventuais testemunhas deverão comparecer independentemente de 
intimação. Caso esta se revele necessária, deverá o respectivo rol ser depositado nos moldes do art. 407, caput, parte final, do 
Código de Processo Civil. IV. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Axixá do Tocantins/TO, 05 de março de 2014. JOSÉ 
ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito.”  
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo relacionados. (Intimações conforme o 
Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
PROCESSO Nº 5000100-98.2013.827.2712 – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE C/C TUTELA 
ANTECIPADA  
REQUERENTE: TEREZIANO TARCIZO PIMENTA 
ADVOGADO: DR. ELIAS GOMES BORGES SILVA – MA8884 
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, na pessoa de seu representante legal  
PROCURADOR FEDERAL: DR. EDUARDO PRADO DOS SANTOS – AGU1379366  
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DECISÃO: I. Ante a necessidade probatória – visto que os elementos carreados aos autos demandam complementação de 
prova testemunhal, além do depoimento pessoal do Requerente -, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 
23.06.2014, às 13h30min. II. INTIMEM-SE a parte autora, tanto na pessoa de seu procurador (DJe) quanto pessoalmente, para 
comparecer, devendo constar do mandado as advertências do art. 343, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil. III. INTIMEM-
SE as partes e seus procuradores, advertindo-os que eventuais testemunhas deverão comparecer independentemente de 
intimação. Caso esta se revele necessária, deverá o respectivo rol ser depositado nos moldes do art. 407, caput, parte final, do 
Código de Processo Civil. IV. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Axixá do Tocantins/TO, 05 de março de 2014. JOSÉ 
ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito.”  
 

2ª Vara Cível 
 
APOSTILA 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
N° do Processo: 2009.0001.5489-4/0 
Ação: Divorcio Direto LITIGIOSO 
Requerente: GEANE SOARES DA CRUZ 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerido: LUIZ DE SOUZA MARTINS  
INTIMAÇÃO do advogado RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA-OAB/TO, SOB O Nº 4.018, para comparecer à 
audiência de conciliação, redesignada para o dia 23/04/2014, às 14:30 horas. Axixá do Tocantins/TO, 31.03.2014. (ass) José 
Roberto Ferreira Ribeiro, Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS N. 0000003-52.201a.827.2712. 
AÇÃO:Guarda. 
REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA MORAIS DO NASCIMENTO. 
ADVOGADO DEFENSORIA PÚBLICA. 
REQUERIDO: DINOVAN GONÇALVES DE MORAES DO NASCIMENTO. 
Fica  a parte requerida citada através do presente edital para os fins delineados no despacho abaixo transcrito: (Prov. 002/11) 
CITAÇÃO: Decisão. Evento 7: “CITE-SE a parte requerida, por editall, dos termos da demanda para, no prazo de 20 (vinte) 
dias, para, em quinze dias, oferecer resposta, ao pedido, sob pena de revelia e confissão. Oficie-se ao CRAS para fazer estudo 
social do ambiente familiar, no prazo de 30 dias. Intimem-se.  Cumpra-se. Axixá do Tocantins/TO, 28 de março de 2014. (Ass) 
Dr. José Roberto Ferreira Ribeiro, Juiz de Direito”. 
 

COLINAS 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n. 2006.0009.8915-0 – ML - Ação: Indenização.  
Requerente: Orcalino Maia Rodrigues. 
Advogado: Dr. Fábio Alves Fernandes, OAB – TO 2.635. 
Requerido: Município de Colinas do Tocantins. 
Advogada: Drª. Flaviana Magna de S. S. Rocha, OAB – TO 2.268. 
FICA: a parte autora via de seu advogado INTIMADA, para no prazo de 20 (vinte) dias, REGULARIZAR A 
REPRESENTAÇÃO dos sucessores processuais de Orcalino Maia Rodrigues, juntando ao autos originais das procurações 
de folhas 117, 119, 121 e 122, JUNTAR aos autos Certidão atual do CRI se houve averbação de inventário e partilha 
formalizado por Escritura Pública ou sentença judicial relativamente ao Espólio de Oraclino Maia Rodrigues, sob pena de 
extinção do Processo sem resolução do mérito, conforme decisão de folhas 127, a seguir transcrita “DECISÃO 1. INTIME-
SE a parte autora para: a) REGULARIZAR a representação processual dos sucessores processuais de ORCALINO MAIA 
RODRIGUES, juntando aos autos documentos originais ou autenticados das procurações de fls. 117, 119, 121 e 122. b) 
CUMPRIR o item III do despacho de fls. 113, juntando aos autos Certidão atual do CRI local informando se na matrícula dos 
imóveis objetos desta ação houve averbação de inventário e partilha formalizado por Escritura Pública ou sentença judicial 
relativamente ao Espólio de ORCALINO MAIA RODRIGUES. 2. Prazo: 20 dias. Pena: Extinção do processo sem resolução 
do mérito, com base no art. 267, IV, CPC. 3. PROMOVAM-SE as devidas anotações na capa dos autos destacando a 
PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO por ter a parte autora 70 anos de idade (art. 1.211-A, CPC). 4. Após, voltem os autos 
CONCLUSOS para decisão saneadora. 5. INTIMEM-SE. Colinas do Tocantins - TO, 18 de março de 2013. GRACE KELLY 
SAMPAIO Juíza de Direito”. 
 

2ª Vara Cível 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 098/14C 
 
1. AUTOS nº 2010.0000.3697-6/0  
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: MARIA LUCIMAR DOS SANTOS BEZERRA DE SOUSA  
ADVOGADO: Dr. Anderson Manfrenato, OAB/TO 4.476-A 
REQUERIDO: INSS 
INTIMAÇÃO/PERÍCIA: “Intimo a autora por seu advogado, acerca da perícia médica agendada para o dia 11/04/2014 às 09:00 
horas, com a médica Dra. GESNÉRIA SARAIVA KRATKA, devendo a autora comparecer pessoalmente, munida de seus 
documentos, bem como de todos os documentos médicos e exames complementares já realizados. O exame será realizado no 
seguinte endereço: HOSPITAL MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 097/14C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 
02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº. 2008.0006.9237-5 /0 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
REQUERENTE: MARIA VIANNEY DIAS DE OLIVEIRA LIMA 
ADVOGADO: Dr. Dr. Paulo Cesar Monteiro Mendes Júnior, OAB/TO 1.800  
1º REQUERIDO: EXPRESSO RODOVIÁRIO TRANSCARMEN LTDA 
ADVOGADO: Dr. Pascoal Belotti Neto, OAB/SP 54.914 
2º REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS 
ADVOGADO: Dr. Renato Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/SP 115.762 
INTIMAÇÃO/ATO ORDINATORIO: “Fica a parte requerida BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS intimada para efetuar o 
recolhimento das custas processuais a que foi condenada no valor de R$ 789,67 (setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e 
sete centavos) e Taxa Judiciária no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), no prazo de 5 dias. sob pena de ser extraída certidão 
acerca da pendência e proceder a anotação na Distribuição desta comarca. Tudo conforme sentença exarada às fls. 419 e 
cálculo de custas de fls. 424, que se encontra em cartório à disposição. 
 

1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AÇÃO PENAL 0000237-31.2014.827.2713 - KA 
O Doutor OCÉLIO NOBRE DA SILVA – Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que 
tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste devidamente CITADO o acusado JOÃO LUIZ 
PEREIRA, RG n. 4324193 SSP/PA e CPF N. 701.968.852-72, brasileiro, união estável, terapeuta, nascido aos 21.12.1982, 
natural de Ananás-TO, filho de Luiz Francisco Pereira e Josina Policarpo Paes, residente na Rua Ruidelmar Limeira Borges, n. 
2225, Setor Novo Planalto, fone 63.8471-9104, nesta cidade, atualmente em local incerto e não sabido, pelos termos da ação 
penal acima epigrafada, na qual é imputada a ele, em resumo, a seguinte conduta típica: “Consta, nos inclusos autos de Inquérito 
Policial que, no dia 26 de maio de 2012, por volta das 20h00min, na residência localizada na Rua 66, n. 1.519, Setor Araguaia II, 
nesta cidade, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira, a 
mulher Ronilda Pereira da Silva Gomes, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial acostado aos autos...”, 
INTIMANDO-O(S) através do presente para que responda à acusação por escrito e através de defensor público ou particular, no 
prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas 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. Dado e passado na 
Escrivania Criminal da Comarca de Colinas do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois e quatorze 
(31/03/2014). Eu, (Keliane Almeida), Técnica Judiciária, digitei e subscrevo.v 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
AÇÃO PENAL 0000098-79.2014.827.2713 - KA 
O Doutor OCÉLIO NOBRE DA SILVA – Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que 
tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, ficando através deste devidamente CITADO o acusado VALDIR BRITO DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido em 20 de dezembro de 1980, natural de Macajuba – BA, filho de Martins Neres 
da Silva e de Joanita Pereira Brito, sem endereço fixo, nesta cidade, atualmente em local incerto e não sabido, pelos termos da 
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ação penal acima epigrafada, na qual é imputada a ele, em resumo, a seguinte conduta típica: “Consta do inquérito policial ac ima 
identificado que, no dia 21 de agosto de 2013, por volta das 11h, nas proximidades do Posto Mil, nesta cidade, o denunciado 
tentou subtrair para si, mediante violência, uma bicicleta de propriedade da vítima Mateus Augusto Abreu Lima, não consumando 
o delito por circunstâncias alheias a sua vontade...”, INTIMANDO-O(S) através do presente para que responda à acusação por 
escrito e através de defensor público ou particular, no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas 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. Dado e passado na Escrivania Criminal da Comarca de Colinas do Tocantins, aos trinta e um dias 
do mês de março do ano de dois e quatorze (26/03/2014). Eu, (Keliane Almeida), Técnica Judiciária, digitei e subscrevo.v 
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE - I  
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº AÇÃO: 2010.0001.71889-0 – COBRANÇA 

REQUERENTE: ALOIZIO ROCHA DA SILVA – SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU 
ADVOGADO: STEPHANE MAXWELL DA SILVA FERNANDES - OAB/TO 1791 
REQUERIDO: WALDINEY DE SOUSA SILVA 
INTIMAÇÃO: DESPACHO FLS. 39 “Intime-se o requerente, para no prazo máximo de 48hs, informar se ainda possui interesse 
no prosseguimento do feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Colinas do 
Tocantins, 10 de março de 2014. (ass) José Carlos Ferreira Machado – Juiz Substituto – Respondendo pelo JECC.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE - I  
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº AÇÃO: 2011.0006.2943-6 – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO 

REQUERENTE: MARIA VANEIDE BATISTA FERREIRA 
ADVOGADO: HELDER BARBOSA NEVES – OAB/TO 4916 
REQUERIDO: I. V. DA SILVA LOPES - ME 
INTIMAÇÃO: DESPACHO FLS. 47 “Intime-se a requerente, para no prazo máximo de 48 hs, informar se ainda possui interesse 
no prosseguimento do feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Cumpra-se. 
Colinas do Tocantins, 10 de março de 2014. (ass) José Carlos Ferreira Machado – Juiz Substituto – JECC.” 
 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE/R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº AÇÃO: 2009.0008.5548-5 
REQUERENTE: EMILSON DOS SANTOS LIMA 
ADVOGADO: ADWARDYS BARROS VINHAL – OAB/TO 2541 
REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 
ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/SP 115762 
INTIMAÇÃO: “Sobre a impugnação ao cumprimento da sentença diga a parte exeqüente no prazo de 10 dias. Após conclusos. 
Colinas do Tocantins. 18/03/2014. Jose Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito”. 
 

BOLETIM DE EXPEDIENTE/R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº AÇÃO: 2009.0008.5566-3 
REQUERENTE: EDSON FERREIRA COUTINHO 
ADVOGADO: SERGIO MENEZES DANTAS MEDEIROS – OAB/TO 1659 
REQUERIDO: ODORICO PRIMO DE ALMEIDA FILHO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: “A penhora on line atingiu o valor irrisório de R$ 87,30, quando o valor da dívida é de R$ 13.609,17, sendo, pois 
insuficiente para garantir o débito exigido. Assim, a penhora efetivada em irrisória quantia deve ser baixada, pois na é razoável 
manter-se o executado, por tempo indefinido, com saldo constritado , sem que esse valor seja significante diante do montante da 
divida. É que a penhora deve atingir bens que bastem para satisfação da dívida, seus acréscimos e despesas do processo (art. 
659, CPC). Por essa razão determino a liberação da quantia bloqueada via on line, conforme detalhamento da Ordem Judicial 
que segue em anexo. Intime-se o requerente para querendo, no prazo de cinco dias, indique outros bens passiveis de penhora, 
sob pena de extinção do processo (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Colinas do Tocantins. 20 de fevereiro de 2014. Jose 
Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito”. 
 

BOLETIM DE EXPEDIENTE/R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
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Nº AÇÃO: 2009.0008.5558-2 
REQUERENTE: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LTDA 
ADVOGADO: JOSIAS PEREIRA DA SILVA – OAB/TO 1677 
REQUERIDO: ESCLAVASSINI E MASETTO LTDA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: “Sobre o resultado da pesquisa do Sistema Bacen-Jud, que não obteve êxito na penhora on line, conforme 
protocolo emitido pelo Sistema Bacen-Jud, manifeste-se o exeqüente, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo (art. 
54, §4º da Lei 9.099/95).  Intimem-se. Após, com ou sem a manifestação da parte exeqüente, auto conclusos. Colinas do 
Tocantins. 20/02/2014. Jose Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito”. 
 

Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM EXPEDIENTE 152/14 – LF 
Fica o Advogado da parte abaixo identificado, intimado nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 258/1992 
Ação: Inventário 
Requerente: Sebastiana Guimarães Rocha de Castro e Outros 
Advogado: Dr. Hélio Eduardo da Silva - OAB/TO n.106-B 
Requerido: Espólio de Manoel Inácio de Castro 
SENTENÇA: (...) No presente caso, o feito encontra-se aguardando providência da parte desde 2000, pois a inventariante nem 
mesmo assinou o termo de compromisso, o que demonstra o total desinteresse dos herdeiros. Ademais, uma vez extinto, nada 
impede que seja renovado o inventário, caso os interessados não podem optem em requerer  a abertura de inventário pela via 
administrativa, uma vez que todos são maiores e capazes. Assim, do quanto exposto, não tendo a inventariante manifestado o 
interesse em prosseguir na ação, declaro EXTINTO o feito com fundamento no artigo 267, II e III, do Código de Processo Civil; 
transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas legais. Custas na forma da lei. Intimem-se as fazendas federal, estadual e 
municipal, mediante remessa dos autos, para ciência desta sentença.  P. R. I. Colinas do Tocantins, 17 de março de 2014. 
Jacobine Leonardo – Juiz de Direito.  
 
BOLETIM EXPEDIENTE 151/14 – LF 
Fica o Advogado da parte abaixo identificado, intimado nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2007.0009.1647-0 - (5670/07) 
Ação: Investigação de Paternidade 
Requerente: J. V. A. P. e J. P. A. P. rep. Por sua genitora Luzilene Alves da Silva 
Advogado: Dr. Sérgio Menezes Dantas Medeiros – OAB/TO n.1659 
Requerido: Marcio Pires 
ATO ORDINATÓRIO: Fica a parte requerente INTIMADA através de seu advogado para manifestar acerca do laudo juntado às 
folhas 86/89. Colinas do Tocantins, 01 de abril de 2014. Leidjane Fortunato da Silva Peixoto. Técnica Judiciária de 1ª Instância. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM EXPEDIENTE 150/14 – VLB 
Fica o Advogado da parte abaixo identificado, intimado nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
AUTOS N. 2325/01 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
REQUERENTE: IVONICE JERÔNIMO DA SILVA e outros 
ADVOGADO: Dr. Darlan Gomes de Aguiar – OAB/TO 1625 
REQUERIDO (A): ESPOLIO DE PEDRO JERONIMO DA SILVA 
DESPACHO: (...) Com a avaliação intime-se a inventariante para recolher o ITCD. Intimem-se. JACOBINE LEONARDO – Juiz de 
Direito.  
 

COLMEIA 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2011.0011.7611-7/0 
Ação:COBRANÇA 
Exequente: AUTO POSTO PEQUIZEIRO 
Advogado:JOCELIO NOBRE DA SILVA OAB/TO 3.766 
Executado: ASTROGILDO LIBERATO DE SOUSA 
Advogado: 
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DESPACHO: “Designo audiência de conciliação a se realizar no dia 30/07/2014, às 10h30, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas de seus advogados, com proposta de acordo e as provas que se fizerem necessárias para comprovar os fatos, 
caso tenham interesse. Intime-se e expeça o necessário. CITE-SE a parte requerida para, querendo, efetuar o pagamento no 
prazo de 15(quinze) dias, anotando-se no respectivo mandado que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e honorários 
advocatícios (art. 1.102-C, e 1º do CPC). Conste ainda no mandado que, nesse prazo, poderá ser oferecidos embargos. Se 
necessário, depreque-se. Autorizo o uso das prerrogativas do artigo 172, parágrafo 2º do CPC.. Cumpra-se.” Colméia, 28 de 
março de 2014.RICARDO GAGLIARDI. Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2009.0006.3517-5/0 
Ação: EMBARGOS A EXECUÇÃO.   
Requerente: MUNICIPIO DE COLMÉIA – TOCANTINS.  
Advogado: DARLAN GOMES DE AGUIAR OAB/TO 1625 
Requerido: ALEX RODRIGUES VIEIRA   
advogado: NÃO CONSTITUIDO   
DESPACHO: Intime-se o advogado subscritor da petição inicial para que assine no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de 
rejeição liminar. Cumpra-se. Colméia, 06 de agosto de 2013. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2007.0002.9725-7/0 
Ação: APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.   
Requerente: CREMILDA CARDOSO DE LIMA.  
Advogado: MARCOS ROBERTO DE O. V. VIDAL OAB/TO 3.673-A 
Requerido : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS  
advogado: PROCURADOR FEDERAL   
DESPACHO: Recebo a apelação, em ambos os efeitos. intime-se o apelado para apresentar suas contra-razões no prazo legal. 
Em seguida, certifique-se e, após o que, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as 
homenagens deste Juízo. Intime-se, cumpra-se. Colméia, 11 de dezembro de 2014. José Carlos Ferreira Machado – Juiz de 
Direito. 
 
AUTOS: 2009.0008.8075-7/0 
Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE RECURSO REPASSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL.   
Requerente: MUNICIPIO DE GOIANORTE – TOCANTINS.  
Advogado: WANDERLAN DA CUNHA MEDEIROS OAB/TO 1533 
Requerido: PEDRO PEREIRA DA SILVA  
advogado: MÁRCIA PAREJA OAB/TO 614  
DESPACHO: Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, 
justificando a pertinência e a finalidade, sob pena de indeferimento ou julgamento antecipado da lide. Havendo interesse na 
produção de prova oral, determino a apresentação do rol e se há necessidade de intimação das testemunhas no referido prazo 
de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Colméia, 19 de março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2009.0006.6315-2/0 
Ação: EXECUÇÃO  
Requerente: CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA  
Advogado: FRANCISCO EDSON LOPES DE SOUSA JUNIOR OAB/PA 6861, TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA OAB/TO 
OAB/PA 7895, ALESSANDRA VIALOGO DA CUNHA OAB/PA 15.142-B, ERICA SIMONE DA COSTA RODRIGUES 
OAB/´PA14.066, ALESSANDRO PUREZA CASTILHO OAB/TO 14.851, GISELE AZEVEDO SALOMÃO OAB/PA 15.645, PEDRO 
CORRÊA GONDIM FILHO OAB/PE 28.442, PATRICIA BAPTISTA RABELO, SÉRGIO AUGUSTO MARCELINO DE 
ALBUQUERQUE E GERALDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS OAB/PE sob os nºs. 17.344, 11.956 e 27.793.  
Requerido: EDMAR VIEIRA DE CAMARGO. 
advogado: NÃO CONSTITUIDO   
DESPACHO: Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao TER e a Receita Federal, considerando que a obrigação de 
apresentação do endereço do executado ser do Exeqüente e não do poder Judiciário. Intime-se o Autor, pelo DJ para que 
apresente o endereço atualizado do Executado, no prazo de até 10 dias, sob pena de extinção do processo. Não apresentado o 
endereço, Intime-se o Autor, pessoalmente, para que apresente o endereço atualizado do Executado, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo. Apresentado o endereço, cumpra-se conforme provimento nº 
002/2001 CGJUS/TO. Cumpra-se. Colméia, 24 de março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2011.0011.7623-0/0 
Ação: CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE  
Requerente: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MENDES  
Advogado: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA OAB/TO  4493, HERALDO PEREIRA LIMA OAB/TO 4841  
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS. 
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advogado: PROCURADOR FEDERAL  
DESPACHO: Cumpra-se conforme provimento nº 002/2011, ressaltando que a execução do titulo em desfavor da Fazenda 
Pública deve ser feitas em autos próprios, conforme artigo 730 do CPC. Não havendo requerimentos das partes, arquivem-se os 
autos com as cautelas legais. Intime-se. Cumpra-se. Colméia, 25 de março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2011.0005.9233-8/0 
Ação: CONCESSÃO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL – AMPARO SOCIAL   
Requerente: RAFAEL PEREIRA LIMA RODRIGUES, ROSILENE TRINDADE PEREIRA LIMA  
Advogado: MARCOS PAULO FÁVARO OAB/TO 4.128-B, OAB/SP 229.901, OSVAIR CANDIDO SARTORI FILHO OAB/TO 
4.3010ª, OAB/SP 273.666  
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS. 
advogado: PROCURADOR FEDERAL  
DESPACHO: Intime-se a parte autora para que manifeste sobre o aludo, no prazo de 05(cinco) dias. Cumpra-se. Colméia, 24 de 
março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2010.0002.5953-3/0 
Ação: REIVINDICATÓRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  
Requerente: OSMAR ALVES DE FARIA  
Advogado: ANDERSON MANFRENATO OAB/AM A-698, OAB/SP 234.065  
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS. 
advogado: PROCURADOR FEDERAL   
DESPACHO: Intime-se a parte autora para que manifeste sobre o aludo, no prazo de 05(cinco) dias. Cumpra-se. Colméia, 24 de 
março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2007.0000.4805-2/0 
Ação: CAUTELAR INOMINADA  
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A 
Advogado: ELIANA RIBEIRO CORREIA OAB/TO 4.187  
Requerido: JOÃO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR . 
advogado: NÃO CONSTITUIDO  
DESPACHO: Intime-se a parte autora, por Diário da Justiça para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito. Permanecendo inerte, intime-se a parte autora, 
pessoalmente, para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 
processo, sem resolução de mérito. Cumpra-se. Colméia, 13 de março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito.. 
 
AUTOS: 2009.0006.6253-9/0 
Ação: COBRANÇA DE HONORARIOS   
Requerente: MÁRCIA REGINA PAREJA COUTINHO  
Advogado: LUCIANA ROCHA AIRES DA SILVA OAB;TO 1721, JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES DE BRITO OAB/TO 1498-B  
Requerido: MUNICIPIO DE COLMÉIA – TOCANTINS.. 
advogado: AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA OAB/TO 501  
DESPACHO: IntimeM-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, 
justificando a pertinência e a finalidade, sob pena de indeferimento e/ou julgamento antecipado da lide. Havendo interesse na 
produção de prova oral, determino a apresentação do rol e se há necessidade de intimação das testemunhas no referido prazo 
de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cumpra-se. Colméia, 07 de março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2006.0006.6415-2/0 
Ação: EXECUÇÃO FORÇADA  
Requerente: ALISSON LACERDA E SILVA  
Advogado: AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA OAB/TO 501  
Requerido:ROBISMAR DE SOUSA. 
advogado: NÃO CONSTITUIDO.  
SENTENÇA: (...) ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, III, do 
Código de Processo Civil. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. Colméia, 26 de fevereiro de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito 
 
AUTOS: 2009.0003.6654-9/0 
Ação: DELCARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 
ANTECIPAÇÃO DOS EFETIOS DA TUTELA JURISDICIONAL  
Requerente: ISAILDA SOUZA MIRANDA DOS SANTOS  
Advogado: JOCÉLIO NOBRE DA SILVA OAB/TO 3766  
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Requerido: BANCO BRADESCO S/A . 
advogado: ANA PAULA CARVALHO OAB/SP 155.047, DR. CRISTIANE DE SÁ MUNIZ COSTA OAB/TO 4361, DR. JOSÉ 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB/SP 126.504, DR. LEILA FARAH HADDAD LONGO OAB/SP 123.497. 
DECISÃO: (.....)DISPOSITIVO. Ante o exposto, DECLARO este processo saneado e DEFIRO a produção de prova testemunhal. 
As partes devem depositar o rol de testemunha, caso não tenham feito previamente, no prazo de 05(cinco) dias e na forma 
prevista no artigo 407 do CPC, a contar da intimação desta decisão. Nesse momento, as partes deverão informar se têm 
interesse na intimação das testemunhas, sob pena de preclusão. Depois disso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a 
se realizar no dia e no horário que deverão ser colados em pauta e devidamente certificados nos autos pela secretaria do Juízo 
Cumpra-se. Colméia, 24 de março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2008.0009.6054-0/0 
Ação: BUSCA E APREENSÃO  
Requerente: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A  
Advogado: MARINÓLIA DIAS DOS REIS OAB/TO 1597  
Requerido: RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA. 
advogado: WANDERLAN DA CUNHA MEDEIROS OAB/TO 1.533, WANDEILSON DA CUNHA MEDEIROS OAB/TO 2.899  
DESPACHO: Intime-se a parte autora, por Diário da Justiça, para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito. Permanecendo inerte, intime-se a parte autora, 
pessoalmente, para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 
processo, sem resolução de mérito. Cumpra-se. Colméia, 24 de março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2008.0006.9544-7/0 
Ação: BUSCA E APREENSÃO  
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A 
Advogado: PATRICIA ALVES MOREIRA MARQUES OAB/PA 13249  
Requerido: KERMERSON BARROS MARINHO. 
advogado: NÃO CONSTITUIDO  
DESPACHO: Intime-se a parte autora, por Diário da Justiça para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito. Permanecendo inerte, intime-se a parte autora, 
pessoalmente, para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 
processo, sem resolução de mérito. Cumpra-se. Colméia, 24 de março de 2014. Ricardo Galiardi – Juiz de Direito..v 
 
AUTOS: 2009.0008.6362-3/0 
Ação: EMBARGOS A EXECUÇÃO 
Embargante: DEUSDETH ALEIXO DE SOUZA 
Advogado: ILDEFONSO DOMINGOS RIBEIRO NETO – OAB/TO 372 
Embargado: SANTANA LTDA representado por MARIA SANTOS DE SANTANA 
Advogado:RODRIGO MARÇAL VIANA OAB/TO 2.909 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação a se realizar no dia 23/04/2014, às 15h, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas de seus advogados, com proposta de acordo e as provas que se fizerem necessárias para comprovar os fatos, 
caso tenham interesse. Intime-se e expeça o necessário. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 
produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência e a finalidade, sob pena de indeferimento e /ou julgamento 
antecipado da lide. Havendo interesse na produção de prova oral, determino a apresentação do rol e se há necessidade de 
intimação das testemunhas no referido prazo de 05 (cinco) dias.Autorizo o uso das prerrogativas do artigo 172, parágrafo 2º do 
CPC.. Cumpra-se.” Colméia, 28 de março de 2014.RICARDO GAGLIARDI. Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2009.0007.7211-7/0 
Ação: EXECUÇÃO 
Exequente: MINISTERIO PÚBLICO 
Requerido: MUNICIPIO DE ITAPORÃ DO TOCANTINS 
Advogado: DARLAN GOMES AGUIAR OAB/TO 1625 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação a se realizar no dia 23/04/2014, às 16h, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas de seus advogados, com proposta de acordo e as provas que se fizerem necessárias para comprovar os fatos, 
caso tenham interesse. Cumpra-se.” Colméia, 28 de março de 2014.RICARDO GAGLIARDI. Juiz de Direito.v 
 
AUTOS: 2009.0009.1331-0/0 
Ação: COBRANÇA 
Exequente: ROSIENE ANDRADE DA COSTA FARIA 
Advogado: JOCÉLIO NOBRE DA SILVA – OAB/TO 3.766  
Requerido: MUNICIPIO DE COLMÉIA 
Advogado: AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA OAB/TO 501 
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DESPACHO: “Designo audiência de conciliação a se realizar no dia 23/04/2014, às 15h, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas de seus advogados, com proposta de acordo e as provas que se fizerem necessárias para comprovar os fatos, 
caso tenham interesse. Cumpra-se.” Colméia, 28 de março de 2014.RICARDO GAGLIARDI. Juiz de Direito.v 
 
AUTOS: 2011.0007.8281-1/0 
Ação: TRABALHISTA 
Exequente: MARIA DE JESUS MORAIS RODRIGUES 
Advogado: SERGIO FERREIRA VIANA – OAB/DF 9797, CARLOS FRANKLIN DE LIMA BORGES OAB/GO 30597, 0AB/TO4834-
A  
Requerido:MUNICIPIO DE GOIANORTE 
Advogado:OSMAR PEREIRA SILVA OAB/TO 5.311 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação a se realizar no dia 23/04/2014, às 15h30, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas de seus advogados, com proposta de acordo e as provas que se fizerem necessárias para comprovar os fatos, 
caso tenham interesse. Intime-se e expeça o necessário. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 
produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência e a finalidade, sob pena de indeferimento e /ou julgamento 
antecipado da lide. Havendo interesse na produção de prova oral, determino a apresentação do rol e se há necessidade de 
intimação das testemunhas no referido prazo de 05 (cinco) dias. Determino que o requerido exiba o que segue, no prazo de 
10(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$. 1.000,00(mil reais), a ser destinada ao Funjuris: (a) Ficha financeira do 
requerente referente ao período que supostamente teve vinculo trabalhista com o requerido; (b) Certidão do chefe de recursos 
humanos que demonstre qual cargo o requerente trabalhou/trabalha, qual o provimento (contrato, comissionado ou efetivo), 
vencimento e qual período. Cumpra-se.” Colméia, 28 de março de 2014.RICARDO GAGLIARDI. Juiz de Direito.v 
 
AUTOS: 2011.0007.8282-0/0 
Ação: TRABALHISTA 
Exequente: RAIMUNDO NONATO SILVA 
Advogado: SERGIO FERREIRA VIANA – OAB/DF 9797, CARLOS FRANKLIN DE LIMA BORGES OAB/GO 30597, 0AB/TO4834-
A  
Requerido:MUNICIPIO DE GOIANORTE 
Advogado:OSMAR PEREIRA SILVA OAB/TO 5.311 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação a se realizar no dia 23/04/2014, às 15h, devendo as partes comparecerem 
acompanhadas de seus advogados, com proposta de acordo e as provas que se fizerem necessárias para comprovar os fatos, 
caso tenham interesse. Intime-se e expeça o necessário. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 
produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência e a finalidade, sob pena de indeferimento e /ou julgamento 
antecipado da lide. Havendo interesse na produção de prova oral, determino a apresentação do rol e se há necessidade de 
intimação das testemunhas no referido prazo de 05 (cinco) dias. Determino que o requerido exiba o que segue, no prazo de 
10(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$. 1.000,00(mil reais), a ser destinada ao Funjuris: (a) Ficha financeira do 
requerente referente ao período que supostamente teve vinculo trabalhista com o requerido; (b) Certidão do chefe de recursos 
humanos que demonstre qual cargo o requerente trabalhou/trabalha, qual o provimento (contrato, comissionado ou efetivo), 
vencimento e qual período. Cumpra-se.” Colméia, 28 de março de 2014.RICARDO GAGLIARDI. Juiz de Direito.v 
 
AUTOS: 2011.0007.8280-3/0 
Ação: TRABALHISTA 
Exequente: LAUDELINA PEREIRA DA SILVA 
Advogado: SERGIO FERREIRA VIANA – OAB/DF 9797, CARLOS FRANKLIN DE LIMA BORGES OAB/GO 30597, 0AB/TO4834-
A  
Requerido:MUNICIPIO DE GOIANORTE 
Advogado:OSMAR PEREIRA SILVA OAB/TO 5.311 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação a se realizar no dia 23/04/2014, às 14h30min, devendo as partes 
comparecerem acompanhadas de seus advogados, com proposta de acordo e as provas que se fizerem necessárias para 
comprovar os fatos, caso tenham interesse. Intime-se e expeça o necessário. Intimem-se as partes para que especifiquem as 
provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência e a finalidade, sob pena de indeferimento e 
/ou julgamento antecipado da lide. Havendo interesse na produção de prova oral, determino a apresentação do rol e se há 
necessidade de intimação das testemunhas no referido prazo de 05 (cinco) dias. Determino que o requerido exiba o que segue, 
no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$. 1.000,00(mil reais), a ser destinada ao Funjuris: (a) Ficha 
financeira do requerente referente ao período que supostamente teve vinculo trabalhista com o requerido; (b) Certidão do chefe 
de recursos humanos que demonstre qual cargo o requerente trabalhou/trabalha, qual o provimento (contrato, comissionado ou 
efetivo), vencimento e qual período. Cumpra-se.” Colméia, 28 de março de 2014.RICARDO GAGLIARDI. Juiz de Direito. 
 
AUTOS: 2009.0006.6291-1 
Ação: EXECUÇÃO 
Exequente: BANCO DO BRASIL 
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Advogado: MARCOS ANTONIO DE SOUSA – OAB/TO 834  
Requerido: LAURA HELENA MEDRADO CARDOSO, LAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA, ANISIA RIBEIRO DA SILVA 
Advogado:JOCÉLIO NOBRE DA SILVA OAB/TO 3.766  
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação a se realizar no dia 30/07/2014, às 10h30min, devendo as partes 
comparecerem acompanhadas de seus advogados, com proposta de acordo e as provas que se fizerem necessárias para 
comprovar os fatos, caso tenham interesse. Cumpra-se.” Colméia, 28 de março de 2014.RICARDO GAGLIARDI. Juiz de Direito.v 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 2006.0003.1940-6/0 
PEDIDO: GUARDA 
REQUERENTES: ANTONIO ALVES DA COSTA e MARIA PEREIRA DA COSTA 
ADVOGADO: Dr. Zeno Vidal Santin - OAB/TO nº 279 
REQUERIDO: CARLENE ALVES DA COSTA 
INTIMAÇÃO: do advogado da parte requerente supracitada da Certidão do Oficial de Justiça de  fl. 86 dos referidos autos. 
 
AUTOS Nº 2012.0001.7556-5/0 
PEDIDO: INDENIZAÇÃO 
REQUERENTE: DELCIO SAUSEN 

ADVOGADO: Dr. Júlio César Baptista de Freitas – OAB/TO 1361  
REQUERIDO: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI-CRAVIL 
ADVOGADA: Suéllen Siqueira Marcelino Marques OAB/TO 3989 
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados das partes supracitadas da audiência designada para o dia 13 de maio de 2014, às 14:30 
horas, para inquirição de testemunhas a ser realizada na Comarca de Porto Nacional-TO, referente a Carta Precatória 
5008754-96.2013.827.2737. 
 

1ª Escrivania Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania Criminal, se 
processam os autos de Ação Penal, nº. 2008.0000.2558-1/0, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra PEDRO 
RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 11/05/1967, natural de Cristalândia/TO, filho de Maria de Lourdes 
Rodrigues da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil), do 
Código Penal. Tendo em vista que o paradeiro do acusado é ignorado, fica ele, por este Edital, CITADO para oferecer resposta escrita 
no prazo de 15(Quinze) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da 
causa, será nomeado Defensor Público local. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local 
de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 31 de março de 2014. Eu Diego 
Cristiano Inácio Silva, Técnico Judiciário da Vara Criminal, lavrei o presente. WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito. 
 

Cartório de Família, infânica e Juventude e 2ª cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 2006.0007.9455-4/0 
PEDIDO: ORDINÁRIA 
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO 
ADVOGADO(S): Dr. Roger de Mello Ottaño – OAB/TO 2583 
REQUERIDO: MAURO IVAN RAMOS RODRIGUES 
ADVOGADOS: Drs. Gustavo Bottós de Paula – OAB/TO nº 4121-B e Valdinez Ferreira de Miranda – OAB/TO nº 500 
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados das partes acima mencionados do despacho exarado à fl. 284 dos autos a seguir transcrito: 
“Vistos, etc. Designo Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento nos processos abaixo relacionado. Há hipótese de não 
haver acordo entre as partes, passar-se-á imediatamente à instrução do feito, se for o caso. Para tanto, desde já ficam as partes 
intimadas a juntar, no prazo de 10 (dez) dias, o rol de testemunhas que pretende inquirir em audiência. As testemunhas arroladas 
deverão ser apresentadas em juízo independentemente de intimação, salvo expresso da parte interessada, onde deverá 
comunicar com antecedência no mesmo prazo. Intimem-se as partes e seus (usas) advogados (as).Abaixo segue a pauta de 
audiência.Processo nº 2008.0001.2874-7, dia 23 de maio de 2014, às 09:00;Processo nº 2006.0007.9455-4, dia 23 de maio de 
2014, às 09:20;Processo nº 2011.0001.8648-8, dia 23 de maio de 2014, às 09:40;Processo nº 2011.0008.7525-9, dia 23 de maio 
de 2014, às 10:00;Processo nº 2010.0011.8515-0, dia 23 de maio de 2014, às 10:20; Processo nº 2011.0000.0028-7, dia 23 de 
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maio de 2014, às 10:40;Processo nº 2011.0000.0029-5, dia 23 de maio de 2014, às 11:00;Eproc nº 5000027-25.201.827.2715, dia 
23 de maio de 2014, às 11:20;Eproc nº 25000030-43.2011.827.2715, dia 23 de maio de 2014, às 11:40...” 
 
AUTOS Nº 2011.0008.7525-9/0 
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
REQUERENTE: VALDIR GHISLENI CEZAR 

ADVOGADO(S): Dra. Vanessa Cézar – OAB/TO nº 4.809 
REQUERIDO(S) ISALINO JOÃO FIORIO E JOSÉ ANTÔNIO GASPARETTO 
ADVOGADOS: Dr. Wilson Moreira Neto – OAB/TO 757. 
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados das partes do despacho exarado à fl. 156 dos autos a seguir transcrito: “  Vistos, etc. Designo 
Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento nos processos abaixo relacionado. Há hipótese de não haver acordo entre as 
partes, passar-se-á imediatamente à instrução do feito, se for o caso. Para tanto, desde já ficam as partes intimadas a juntar, no 
prazo de 10 (dez) dias, o rol de testemunhas que pretende inquirir em audiência. As testemunhas arroladas deverão ser 
apresentadas em juízo independentemente de intimação, salvo expresso da parte interessada, onde deverá comunicar com 
antecedência no mesmo prazo. Intimem-se as partes e seus (usas) advogados (as).Abaixo segue a pauta de audiência.Processo 
nº 2008.0001.2874-7, dia 23 de maio de 2014, às 09:00;Processo nº 2006.0007.9455-4, dia 23 de maio de 2014, às 
09:20;Processo nº 2011.0001.8648-8, dia 23 de maio de 2014, às 09:40;Processo nº 2011.0008.7525-9, dia 23 de maio de 
2014, às 10:00;Processo nº 2010.0011.8515-0, dia 23 de maio de 2014, às 10:20; Processo nº 2011.0000.0028-7, dia 23 de maio 
de 2014, às 10:40;Processo nº 2011.0000.0029-5, dia 23 de maio de 2014, às 11:00;Eproc nº 5000027-25.201.827.2715, dia 23 
de maio de 2014, às 11:20;Eproc nº 25000030-43.2011.827.2715, dia 23 de maio de 2014, às 11:40...” 
 
AUTOS Nº 2011.0000.0029-5/0 
AÇÃO:  INTERDITO PROIBITÓRIO 
REQUERENTES: ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES PEREIRA e EVERALDO ALVES DE ALENCAR  
ADVOGADO(S): Dr. Wilson Moreira Neto – OAB/TO 757. 
REQUERIDO(S) VALDIR GHISLENI CEZAR  
ADVOGADO(S): Dra. Vanessa Cézar – OAB/TO nº 4.809 

INTIMAÇÃO: Ficam intimados os advogados das partes do despacho de fls. 123 a seguir transcrito: “Vistos, etc. Designo 
Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento nos processos abaixo relacionado. Há hipótese de não haver acordo entre as 
partes, passar-se-á imediatamente à instrução do feito, se for o caso. Para tanto, desde já ficam as partes intimadas a juntar, no 
prazo de 10 (dez) dias, o rol de testemunhas que pretende inquirir em audiência. As testemunhas arroladas deverão ser 
apresentadas em juízo independentemente de intimação, salvo expresso da parte interessada, onde deverá comunicar com 
antecedência no mesmo prazo. Intimem-se as partes e seus (usas) advogados (as).Abaixo segue a pauta de audiência.Processo 
nº 2008.0001.2874-7, dia 23 de maio de 2014, às 09:00;Processo nº 2006.0007.9455-4, dia 23 de maio de 2014, às 
09:20;Processo nº 2011.0001.8648-8, dia 23 de maio de 2014, às 09:40;Processo nº 2011.0008.7525-9, dia 23 de maio de 2014, 
às 10:00;Processo nº 2010.0011.8515-0, dia 23 de maio de 2014, às 10:20; Processo nº 2011.0000.0028-7, dia 23 de maio de 
2014, às 10:40;Processo nº 2011.0000.0029-5, dia 23 de maio de 2014, às 11:00;Eproc nº 5000027-25.201.827.2715, dia 23 de 
maio de 2014, às 11:20;Eproc nº 25000030-43.2011.827.2715, dia 23 de maio de 2014, às 11:40...” 
 
AUTOS Nº 2010.0011.8515-0/0 
AÇÃO: INTERDITO PROIBITÓRIO 
REQUERENTES: CARLOS ROBERTO SÁ DE BARROS  
ADVOGADO(S): Dr. Wilson Moreira Neto – OAB/TO 757. 
REQUERIDO(S) VALDIR GHISLENI CEZAR e JOÃO SILVA  
ADVOGADO(S): Dra. Vanessa Cézar – OAB/TO nº 4.809 

INTIMAÇÃO: Intimar os advogados das partes do despacho de fls. 181 a seguir transcrito: “ Vistos, etc. Designo Audiência de 
Conciliação, Instrução e Julgamento nos processos abaixo relacionado. Há hipótese de não haver acordo entre as partes, 
passar-se-á imediatamente à instrução do feito, se for o caso. Para tanto, desde já ficam as partes intimadas a juntar, no prazo 
de 10 (dez) dias, o rol de testemunhas que pretende inquirir em audiência. As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas 
em juízo independentemente de intimação, salvo expresso da parte interessada, onde deverá comunicar com antecedência no 
mesmo prazo. Intimem-se as partes e seus (usas) advogados (as).Abaixo segue a pauta de audiência.Processo nº 
2008.0001.2874-7, dia 23 de maio de 2014, às 09:00;Processo nº 2006.0007.9455-4, dia 23 de maio de 2014, às 09:20;Processo 
nº 2011.0001.8648-8, dia 23 de maio de 2014, às 09:40;Processo nº 2011.0008.7525-9, dia 23 de maio de 2014, às 
10:00;Processo nº 2010.0011.8515-0, dia 23 de maio de 2014, às 10:20; Processo nº 2011.0000.0028-7, dia 23 de maio de 
2014, às 10:40;Processo nº 2011.0000.0029-5, dia 23 de maio de 2014, às 11:00;Eproc nº 5000027-25.201.827.2715, dia 23 de 
maio de 2014, às 11:20;Eproc nº 25000030-43.2011.827.2715, dia 23 de maio de 2014, às 11:40...” 
 
AUTOS Nº 2011.0001.8648-8/0 
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO 
REQUERENTE: VALDIR GHISLENI CEZAR 

ADVOGADO(S): Dra. Vanessa Cézar – OAB/TO nº 4.809.  
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REQUERIDO(S) ISALINO JOÃO FIORIO E JOSÉ ANTÔNIO GASPARETTO 
ADVOGADO: Dr. Wilson Moreira Neto – OAB/TO 757. 
INTIMAÇÃO: Intimar os  advogados das partes acima mencionados do despacho exarado à fl. 403 dos autos a seguir transcrito: 
“Vistos, etc. Designo Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento nos processos abaixo relacionado. Há hipótese de não 
haver acordo entre as partes, passar-se-á imediatamente à instrução do feito, se for o caso. Para tanto, desde já ficam as partes 
intimadas a juntar, no prazo de 10 (dez) dias, o rol de testemunhas que pretende inquirir em audiência. As testemunhas arroladas 
deverão ser apresentadas em juízo independentemente de intimação, salvo expresso da parte interessada, onde deverá 
comunicar com antecedência no mesmo prazo. Intimem-se as partes e seus (usas) advogados (as).Abaixo segue a pauta de 
audiência.Processo nº 2008.0001.2874-7, dia 23 de maio de 2014, às 09:00;Processo nº 2006.0007.9455-4, dia 23 de maio de 
2014, às 09:20;Processo nº 2011.0001.8648-8, dia 23 de maio de 2014, às 09:40;Processo nº 2011.0008.7525-9, dia 23 de 
maio de 2014, às 10:00;Processo nº 2010.0011.8515-0, dia 23 de maio de 2014, às 10:20; Processo nº 2011.0000.0028-7, dia 23 
de maio de 2014, às 10:40;Processo nº 2011.0000.0029-5, dia 23 de maio de 2014, às 11:00;Eproc nº 5000027-25.201.827.2715, 
dia 23 de maio de 2014, às 11:20;Eproc nº 25000030-43.2011.827.2715, dia 23 de maio de 2014, às 11:40...” 
 

DIANÓPOLIS 
1ª Vara Criminal 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. MANUEL DE FARIA REIS  NETO, MM. Juiz de Direito Titular Respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de QUINZE (15) dias virem ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME nº 5002246-
03.2013.827.2716 que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra a Ré MARIA DE CÁSSIA DIAS DOS 
SANTOS, brasileira, solteira, lavradora, nascida aos 30/10/1975  na cidade de Rio da Conceição-TO, filha de João Dias e de 
Divina, como incursa nas sanções do artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. E como esteja em lugar 
incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citada e intimada para 
responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente constituído ou da 
Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo: 1. O(s) réu(s) poderá(ão)) argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; 2. Seja o(s) 
réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará à nomeação da Defensoria 
Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do processo, sendo-lhe de direito 
fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, 
a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, com publicação no 
Diário da Justiça, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
aos 28 de março de 2014. Eu, Mª Antônia G. dos Santos, Técnica Judiciária, digitei e conferi. MANUEL DE FARIA REIS NETO - 
Juiz de Direito. 
 

Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS n° 2010.0000.8665-5 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
Reclamante: ADELSON FERREIRA XAVIER 
Advogado: Eduardo Calheiros Bigeli – OAB/TO 4008-B   
Reclamado: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado(a): Procurador(a) do Estado  
DESPACHO: “1. Certifique a Escrivania a tempestividade do recurso de apelação. 2. Recebo o recurso de apelação, se 
tempestivo, nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 520, CPC), tempestivamente interposto pelo apelante. 3. Intime-se o(a) 
apelado(a), para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal (art. 518, CPC). 4. Após, com ou sem as contrarrazões, 
encaminhe-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com as nossas homenagens. Dianópolis-
TO, 14 de fevereiro de 2014. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito”. Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, 
digitei.  
 
Autos n.  5001243-47.2012.827.2716 - MANUTENÇÃO DE POSSE 
Requerente: PAULO SÉRGIO NOGUEIRA WESTIN FILHO 
Adv: DR. CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUSA OAB/SP 281.764  
Requerido: EDSON DA SILVA OLIVEIRA 
Adv: DR. EDUARDO CALHEIROS BIGELI OAB/TO Nº 4.008-B 
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INTIMAÇÃO: Fica o procurador da parte REQUERENTE  intimado para efetuar seu cadastramento  no sistema de processos 
eletrônico E-Proc/TJTO, no prazo de 05 (cinco) dias, para que possa ser associado aos autos eletrônicos assinalados acima. 
Dianópolis, 31 de março de 2014. Mário Sérgio Melo Xavier, Auxiliar Judiciário. 
 
Autos n. 5000041-79.2005.827.2716– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Exequente: NATIVA ALIMENTOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
Adv: DR. EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO OAB/TO Nº 1.242-A 
Executado: I. DOS S. R. MILHOMEM DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA. 
Adv: GERSON COSTA F. FILHO OAB/TO 2625-A 
 
INTIMAÇÃO: Fica o procurador da parte REQUERIDA  intimado para efetuar seu cadastramento  no sistema de processos 
eletrônico E-Proc/TJTO, no prazo de 05 (cinco) dias, para que possa ser associado aos autos eletrônicos assinalados acima. 
Dianópolis, 31 de março de 2014. Mário Sérgio Melo Xavier, Auxiliar Judiciário. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA 

O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na  forma da Lei, etc... 
FAZ SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 5001432-
88.2013.827.2716 de Usucapião, tendo como Requerente MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE PAIVA, em desfavor 
de AGROPECUÁRIA CAMPO BOM LTDA. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de 
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA OS CONFINANTES COM ENDEREÇO INCERTO, TERCEIROS 
INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS,  estando EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os 
termos da presente ação, e querendo oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerandos como 
verdadeiros todos os fatos alegados na inicial. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 31 de março 
de 2014. Eu, DULCINEIA SOUSA BARBOSA, Técnico Judiciário, o digitei. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA 

O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na  forma da Lei, etc... 
FAZ SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 0000174-
94.2014.827.2716 de Averiguação de Paternidade, tendo como Requerente P. E. DA S. G., representada por sua genitora J. 
DA S. G. em desfavor de M. E. DOS S. M. e A. A. P. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar 
público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA as Requeridas MARIA EDUARDA DOS SANTOS 
MONTEIRO e ALEXSANDRA ANDRADE PEREIRA, brasileiras, solteiras, residentes em lugar INCERTO E NÃO 
SABIDO; de todos os termos da presente ação, querendo, oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
considerados como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 27 de março de 2014. Eu, CARLA CAVALARI CAVALCANTI, Técnica Judiciária, o digitei. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA 

O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na  forma da Lei, etc... 
FAZ SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 0000163-
65.2014.827.2716 de Averiguação de Paternidade, tendo como Requerente L. S. DE A. em desfavor de G. L. DE M. 
F. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da 
Justiça, CITA o REQUERIDO GILSON LIMA DE MELO FILHO, brasileiro, solteiro, residente em LUGAR INCERTO OU NÃO 
SABIDO; de todos os termos da presente ação, querendo, oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 
considerados como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 27 de março de 2014. Eu, CARLA CAVALARI CAVALCANTI, Técnica Judiciária, o digitei. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 0000306-
54.2014.827.2716 de Guarda , tendo como Requerente V. DOS S. F. em desfavor de S. L. A. e G. C. A.,menores, representados 
por sua genitora M. L. C. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia 
publicada no Diário da Justiça, CITA a REQUERIDA MONALIZA LOPES CARVALHO, brasileira, solteira, braçal, demais 
qualificações ignoradas, estando em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, querendo, no 
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prazo de 10 dias, oferecer resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular, 
conforme dispõem os artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarcade Dianópolis-
TO, aos 31 de março de 2014. Eu, CARLA CAVALARI CAVALCANTI, Técnica Judiciária, o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA 
 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 5001732-
50.2013.827.2716 de GUARDA, tendo como Requerente W. R.DA S. requerendo a guarda do menor E. R. C. em desfavor de 
VANDERSON FREIRE CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, desempregado, residente em lugar INCERTO E NÃO SABIDO. Pelo 
presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, 
CITA o REQUERIDO VANDERSON FREIRE CAVALCANTE, de todos os termos da presente ação,querendo, apresentar 
resposta, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular, 
conforme dispõem os artigos 285 e 319 ambos do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 31 de março de 2014. Eu, CARLACAVALARI CAVALCANTI, Técnica Judiciária, o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20  DIAS 
ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 5001319-
37.2013.827.2716 de Inventário, tendo como Requerente SOCORRO NUNES BARRETO em desfavor de PROCESSO SEM 
PARTE REU. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada 
no Diário da Justiça, CITAM os INTERESSADOS NÃO REPRESENTADOS, de todos os termos da presente ação, querendo, 
oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na 
peça vestibular, conforme dispõem os artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, aos 28 de março de 2014. Eu, CARLA CAVALARI CAVALCANTI, Técnica Judiciária, o digitei. 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n. 2011.0011.4932-2 - MANUTENÇÃO DE POSSE 
Requerente: PAULO SÉRGIO NOGUEIRA WESTIN FILHO 
Adv: DR. CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUSA OAB/SP 281.764  
Requerido: EDSON DA SILVA OLIVEIRA 
Adv: DR. EDUARDO CALHEIROS BIGELI OAB/TO Nº 4.008-B 
 
INTIMAÇÃO: Intimo as partes para que fiquem cientes que o processo em epígrafe foi digitalizado e inserido no sistema Eproc 
sob o nº 5001243-47.2012.827.2716  e que os autos em meio físico serão arquivados nos termos da instrução normativa nº 
07/2012. Dianópolis, 31 de março de 2014. Eu, Mário Sérgio Melo Xavier, Auxiliar Judiciário, digitalizei e inseri. 
 
Autos n. 6.615/05– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Exequente: NATIVA ALIMENTOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
Adv: DR. EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO OAB/TO Nº 1.242-A 
Executado: I. DOS S. R. MILHOMEM DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA. 
Adv: DR. GERSON COSTA F. FILHO OAB/TO 2625-A 
 
INTIMAÇÃO: Intimo as partes para que fiquem cientes que o processo em epígrafe foi digitalizado e inserido no sistema Eproc 
sob o nº 5000041-79.2005.827.2716  e que os autos em meio físico serão arquivados nos termos da instrução normativa nº 
07/2012. Dianópolis, 31 de março de 2014. Eu, Mário Sérgio Melo Xavier, Auxiliar Judiciário, digitalizei e inseri. 
 
Autos nº.  2012.0003.4047-7  – Reclamação Trabalhista 
Requerente:  Waldirene Ferreira de Sousa Santos 
Adv:  Salvador Ferreira da Silva Junior – OAB/TO n.º  3643 
Requerido: Estado do Tocantins 
Adv: Procurador Geral do Estado  
 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e procuradores cientes que o processo em epígrafe foi digitalizado e inserido no sistema Eproc 
sob o nº 5001242-62.2012.827.2716  e que os autos em meio físico serão arquivados nos termos da instrução normativa nº 
07/2012. Dianópolis, 31 de março de 2014. Dulcineia Sousa Barbosa, Técnica Judiciária, digitei. 
 
Autos n. 2010.0000-8670-1-EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Exequente: BANCO DO BRASIL 
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Adv: DRª. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS OAB/PR 8.123  
Executado: OPÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. E OUTROS. 
Adv: NÃO CONSTITUIDO 
 
INTIMAÇÃO: Intimo as partes para que fiquem cientes que o processo em epígrafe foi digitalizado e inserido no sistema Eproc 
sob o nº 5002341-33.2013.827.2716  e que os autos em meio físico serão arquivados nos termos da instrução normativa nº 
07/2012. Dianópolis, 31 de março de 2014. Eu, Mário Sérgio Melo Xavier, Auxiliar Judiciário, digitalizei e inseri. 
 

FILADÉLFIA 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Edital de Intimação (Com o prazo de 30 dias)  
O Dr. FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, etc... FAZ SABER a quantos o presente Edital de Intimação virem, ou dele conhecimento  tiverem que, se processam 
por este Juízo e Cartório, aos termos dos autos de Ação  Cautelar de Busca e Apreensão de Menores n.º 2006.0009.9494-4 que 
tem como requerente Ester Ferreira  Melo  Lima Santos, em face de Ronivaldo da Rocha Santos, residindo a interessada em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Sr. Oficial de Justiça às fls. 21/v, ficando por isso, intimada da sentença do teor 
seguinte:”... Isto posto, procedo à EXTINÇÃO DO FEITO  nos termos dos artigos 267, VI do CPC, revogando a DECISÃO 
deferida em sede liminar. P.R.I, devendo a autora ser intimada via edital com o prazo de 30(trinta)dias. Após o trânsito em 
julgado, e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.Filadélfia/TO, 06 de março de 2014.(as) Fabiano Ribeiro – 
Juiz de Direito.” E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância,expediu-se o presente 
edital que será publicado e afixado no placar do Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do 
Tocantins, aos trinta e hum dias do mês de março do ano de dois mil e quartoze.(31/03/2014).Eu, Lena E.S.S. Marinho, Escrivã o 
digitei e conferi.(as) Dr. Fabiano Ribeiro - Juiz de Direito. 
 

GOIATINS 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n. 5000288-72.2010.827.2720 – Ação ordinária 
Requerente: Jacyr Jerônimo da Paixão e Doracy Vieira da Paixão 
Adv. Dr. José Décio de Araújo OAB/GO n. 3.318 
Requerido: Marylena Alves Pereira 
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença a seguir transcrita: 
SENTENÇA: Ante o exposto, extinto o feito, sem resolução do mérito. Custas processuais e taxa judiciária pela parte autora. 
E incabível honorários advocatícios ante a ausência de citação. Havendo recurso das partes, ou de terceiros prejudicados no 
prazo legal, certifique-se e fazer conclusão para análise dos pressupostos de admissibilidade. Não havendo, arquive-se os 
presentes, com baixa na distribuição. Goiatins, 31 de março de 2014.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE CITAÇÃO 
 
O Exmº Sr. Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA – Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania Cível, se processam aos termos da usucapião sob o n. 5000283-84.2009.827.2720, na qual figura como requerente 
EDIVALDO RESENDE DOS SANTOS em desfavor de NATANAEL LOPES BEZERRA, e por meio deste, CITAR o requerido 
atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme informação nos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 
resposta escrita à pretensão inicial em forma de contestação, exceção ou reconvenção sob pena de revelia processual, na forma 
dos arts. 297 e inciso II do 320 do Código de Processo Civil. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 31 
(trinta e um) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu,__________, esc. dato e subsc. LUATOM 
BEZERRA ADELINO DE LIMA – Juiz de Direito Substituto. Certifico e dou fé que, afixei uma via do presente Edital no placar do 
Fórum local, às 17:02:09, na data de 31/03/2014. Eu, ________, Porteira dos Auditórios. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
 
O Exmº Sr. Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA – Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este Juízo e 
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Escrivania Cível, se processam aos termos da Execução Fiscal sob o n. 5000469-68.2013.827.2720, na qual figura como 
requerente PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de C DOS SANTOS JARDIM, e por meio 
deste, CITAR o requerido atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme informação nos autos, para no prazo de 05 (cinco) 
dias pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 31 (trinta e um) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e 
quatorze (2014). Eu,__________, esc. dato e subsc. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA – Juiz de Direito Substituto. 
Certifico e dou fé que, afixei uma via do presente Edital no placar do Fórum local, às 16:26:14, na data de 31/03/2014. Eu, 
________, Porteira dos Auditórios. 
 

GUARAÍ 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos: 2011.0012.3330-7/0 -  
Ficam as partes intimadas através de seus advogados, do r. despacho abaixo transcrito: 
Ação de Revisão Contratual c/c Consignatória de Valores e Antecipação de Tutela 
Requerente:Leonir Nelson Sakrezenski e outra. 
Advogado: Dr Isaias Grasel Rosman OAB/TO 2335-A 
Requerido: Banco da Amazônia 
Advogado: Dr. Alessandro de Paula Canedo OAB/TO 1334-A 
Despacho de fl. 302-v: “Dando prosseguimento ao feito, subam os autos ao Egrégio TJTO para o fim de mister, com votos de 
saúde e paz deste juízo. Intimem-se. Guaraí, 28/3/2014. (Ass) Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi – Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2011.0003.6402-5/0 
Fica primeiramente, a parte exequente intimada através de seus advogados, do r. despacho abaixo transcrito: 
Ação de Cumprimento de Sentença  
Exequente: Bárbara Henrika Lis de Figueiredo e Paulo Henrique Rocha Faria Júnior.  
Advogado: Bárbara Henrika Lis de Figueiredo – OAB/TO 099-B e Dr. Paulo Henrique Rocha Faria Júnior – OAB/SC 5929.  
Executado : Banco da Amazônia S/A 
Advogados: Dr. Alessandro de Paula Canedo – OAB/TO 1334-A e Dr. Maurício Cordenonzi - OAB/TO 2223-B. 
Despacho de fl. 776-v: “Intimem-se, sucessivamente, as partes acerca da certidão de fls. 763 e documentos anexos de fls. 
764/766 para fim de mister. Guaraí, 31/03/2014. (Ass) Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi – Juíza de Direito.”  

 
Autos: 2009.0004.0132-8 – Execução Forçada 
Fica primeiramente a parte exequente intimada através de seu advogado, do r. despacho abaixo transcrito: 
Exequentes: João Hoffmann e Maria de Las Mercedes Baca Hoffmann  
Advogado: Dr. José Pereira de Brito - OAB/TO 151. 
Executados: José Adelmir Gomes Goetten e Amarilde Dezin Goetten. 
Advogado: Dr. Joaquim Gonzaga Neto - OAB/TO 1317. 
Despacho de fl. 597: “Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Guaraí, 31/032014. 
(Ass) Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi - Juíza de Direito.” 
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA n°: 0000127-08.2014.827.2721. 
Infração: Art. 129 e 147 do Código Penal Brasileiro. 
Fiscal da Lei: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Vítima(s): ELIVANIA LIMA BARROS. 
Autor do fato(s): LUIZ MOURA PEREIRA. 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 
002/11 da CGJ-TO): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA: ELIVANIA LIMA BARROS, brasileira, solteira, doméstica, com 26 
anos de idade, nascida aos 13/02/1985, natural de Itacajá/TO, filha de José Barros Lira e Olívia Lima dos Santos, portadora da 
RI/RG nº. 1.308.696-SSP/TO e inscrita no CPF nº. 037.872.761-30, residente na Rua Dona Joana, s/nº., Setor Novo Horizonte, 
Guaraí/TO., mas que atualmente encontra-se sem endereço fixo e/ou em lugar incerto e  ao sabido, conforme informou os 
correios. Dos termos da Sentença Criminal nº. 04/02 postada no Evento 15(SEGSENTCRI1) no seguinte teor: “SENTENÇA 
CRIMINAL N° 04/02. Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3° da Lei 9.099/95. Decido. O Ministério Público 
requereu em audiência (evento 12) o arquivamento dos autos em razão da retratação da vítima. Considerando a manifestação do 
Ministério Público, homologo o pedido de arquivamento e extingo o processo em que é imputada a LUIZ MOURA PEREIRA a 
prática dos delitos tipificados nos artigos art. 129 e 147, ambos do Código Penal contra a vítima ELIVANIA LIMA BARROS. 
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Proceda-se às anotações necessárias, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Guaraí, 10 defeverejrp de 
2014. Marcelo Eliseu Rostirolla-Juiz de Direito em substituição-Portaria 651/2013. 
 
APOSTILA 
AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA n°: 5000147-16.2011.827.2721. 
Infração: Art. 28 da Lei 11.343/06 e Arts. 289, § 1º, e 308, na forma do Art. 69, estes todos do Código Penal Brasileiro. 
Fiscal da Lei: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Vítima(s): A SAÚDE PÚBLICA DA UNIÃO. 
Autor do fato(s): CÍCERO DAS CHAGAS PEREIRA TORRES. 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 
002/11 da CGJ-TO): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO: CÍCERO DAS CHAGAS PEREIRA TORRES, 
nacionalidade brasileira, união estável, nascido(a) aos 19/05/1977, natural de Araguacema/TO, instrução segundo grau 
incompleto, motorista, documento de identidade n°. 2534802/SSP, CPF nº. 861.355.541-15, filho(a) de Eugênio Gomes Torres e 
Arcangela Pereira Torres, residente na(o) Arso 22 - próximo Igreja, Palmas/TO, celular (63)92133604, mas que atualmente 
encontra-se sem endereço fixo e/ou em lugar incerto e  ao sabido, conforme informou os correios. Dos termos da Sentença 
Criminal nº. SENTENÇA n° 01/10. Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Ministério 
Público manifestou-se (evento4) requerendo o reconhecimento da prescrição, com a consequente declaração de extinção de 
punibilidade do autor do fato. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, nos termos do disposto pelo artigo 30 da 
Lei 11.343/06 c/c artigo 107, inciso IV do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado e declaro extinta 
a punibilidade de Cícero das Chagas Pereira Torres e determino o arquivamento do feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Proceda-se às anotações necessárias e arquive-se. Guaraí, 04 de outubro de 2013. (Ass.). Marcelo Eliseu Rostirolla-Juiz de 
Direito em substituição-Portaria 651/2013. 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível  da Comarca de Gurupi, no exercício de 
suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 5004700-35.2013.827.2722, de Ação Ação de Locupletamento Ilícito 
requerida por JOÃO CARLOS CAMARGO em face de ATACADÃO DO NORTE LTDA - ME, e, por este meio CITA o requerido 
Atacadão do Norte Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.376.048/0001-12, 
atualmente em lugar incerto ou não sabido, dos termos da ação supra para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia, ficando advertido de que não sendo contestada a ação presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2014. Eu _____, Nilton de Sousa Figueira, 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei. 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n.º: 2010.0007.0370-0/0 
Ação: Cumprimento de sentença 
Exequente: Marcelo Souto Silveira 
Advogado(a): Dra. Gleivia de Oliveira Dantas 
Executado(a): Weder Evaristo Mendanha 
Advogado(a): Dr. Márcio Antonio Nunes  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Diga o credor sobre o insucesso do bloqueio bacenjud. Gurupi, 31/03/2014. Nilson Afonso da Silva. 
Juiz de Direito. 
 

1ª Vara Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2008.0004.8545-0  
Acusado: Ademir Pereira Luz 
Advogados: Reginaldo Ferreira Campos OAB/TO 42 
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento de 
todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº07/2012 de 
04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-Proc TJTO 
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por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000339-48.2008.827.2722, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no SPROC. Escrivania da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO. 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de Família, Sucessões Infância e Juventude, Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: Nº 2008.0010.1558-0/0 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE  POSSE  
Requerente: FRANCISCO VIEIRA DE MELO E OUTROS 
Advogado: ELIAS DA SILVA DINIZ OAB/TO 3981 
Requerido: INANILDO SOUSA SILVA 
Requerido: NAGIB FRANCISCO DA SILVA 
Advogado: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA OAB/TO 4018 
Ficam as partes e seus respectivos advogados/procuradores INTIMADOS para comparecerem na audiência de instrução e 
julgamento designada para o dia 13/05/2014, às 10h00min, Itaguatins 24 de fevereiro de 2014. 
  
AUTOS: Nº 0000198.98-2014.827.2724 – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Procurador: FRANCISCO GILSON DE MIRANDA OAB/TO Nº 888-A 
Requerido: JESUS BENEVIDES DE SOUSA FILHO 
FICAM as partes e seus respectivos advogados INTIMADOS de que os Autos 7615-20.2013.4.01.4301 Protocolado em 
04/11/2013 Classe 7300 Objeto Dano ao Erário – Improbidade Administrativa – Atos Administrativos, ORIUNDO DA JUSTIÇA 
FEDERAL ARAGUAÍNA/TO, foram registrado e autuado  no sistema  eproc com  o nº 0000198-98.2014.827.2724, podendo ser 
acessado através do link http://eproc.tjto.jus.br, sendo solicitado a senha dos referidos autos na Escrivania Cível da Comarca de 
Itaguatins-TO, bem como INTIMA-LOS do r. despacho exarada às fls. 38v de teor a seguir transcrito: “Despacho Ao e-proc 
Intimem-se as partes para acompanhar as intimações no e-proc Em 28/02/2013. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”.  
 
AUTOS: Nº 0000199.83-2014.827.2724 – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procurador: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 
Requerido: MANOEL FARIAS VIDAL 
FICAM as partes e seus respectivos advogados INTIMADOS de que os Autos 5733-31.2010.4.01.4300 Protocolado em 
16/04/2010 Classe 7300 Objeto Dano ao Erário – Improbidade Administrativa – Atos Administrativos, ORIUNDO DA JUSTIÇA 
FEDERAL ARAGUAÍNA/TO, foram registrado e autuado  no sistema  eproc com  o nº 0000199-83.2014.827.2724, podendo ser 
acessado através do link http://eproc.tjto.jus.br, sendo solicitado a senha dos referidos autos na Escrivania Cível da Comarca de 
Itaguatins-TO, bem como INTIMA-LOS do r. despacho exarada às fls. 275v de teor a seguir transcrito: “Despacho Ao e-proc 
Intimem-se as partes para acompanhar as intimações no e-proc Em 28/02/2013. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”.  
  
AUTOS: Nº 0000196.31-2014.827.2724 – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: UNIÃO FAZENDA NACIONAL 
Procurador: AILTON LABOISSIERE VILLELA 
Executada: A.B.DE MORAES 
Executado: AMARILIS BANDEIRA DE MORAES 
FICAM as partes e seus respectivos advogados INTIMADOS de que os Autos 2005.43.00.000316-5 Protocolado em 10/02/2005 
Classe 3100 Objeto Execução, ORIUNDO DA JUSTIÇA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL ARAGUAÍNA/TO foram registrado e 
autuado no sistema  eproc com  o nº 0000196-31.2014.827.2724, podendo ser acessado através do link http://eproc.tjto.jus.br, 
sendo solicitado a senha dos referidos autos na Escrivania Cível da Comarca de Itaguatins-TO, bem como INTIMA-LOS do r. 
despacho exarada às fls. 77v de teor a seguir transcrito: “Despacho Ao e-proc Intimem-se as partes de que devem acompanhar 
as intimações no e-proc Em 28/02/2013. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”.  
  

MIRACEMA 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº: 2009.0001.8324-0 (4325/09)    
AÇÃO: Previdenciária 
REQUERENTE: Simplícia Alves de Souza   
ADVOGADO: Dr. Pedro Lustosa do Amaral  
REQUERIDO: INSS  

http://eproc.tjto.jus.br/
http://eproc.tjto.jus.br/
http://eproc.tjto.jus.br/
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INTIMAÇÃO: Despacho: “...Junte-se copia da certidão de óbito dos autos em apenso e em seguida intimem-se o representante 
do espolio bem como seu advogado para que se manifeste no prazo de 48 horas se tem interesse no prosseguimento do feito 
sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se e intimem-se. Miracema do Tocantins, 31 de março de 2014. (a) Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  
 
AUTOS Nº: 2009.0009.9920-7 (4474/09)   
AÇÃO: Previdenciária 
REQUERENTE: José Fernandes de Melo  
ADVOGADO: Dr. Pedro Lustosa do Amaral Hidasi  
REQUERIDO: INSS  
INTIMAÇÃO: Sentença: “... Diante do exposto, com fundamento no art. 267, VIII, do código de Processo C ivil. JULGO EXTINTO 
o processo, sem resolução do mérito. Sem ônus para as partes. Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas 
legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Miracema do Tocantins/TO, 20 de março de 2014. (a) Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.    
 
AUTOS nº 3499/05 
AÇÃO: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO    
REQUERENTE: MARIA CERQUEIRA MOREIRA   
ADVOGADO: DR. CARLOS AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO     
REQUERIDO: NEUMA BORGES DOS SANTOS  
ADVOGADO: DR. FLAVIO SUARTE PASSOS 
INTIMAÇÃO:  Ficam as partes e seu advogados  intimados da sentença de fls.142/152 a seguir transcrita. “... Isto posto, 
conforme o artigo 9º, III, da Lei nº 8.245, julgo procedente o pedido de despejo bom como a cobrança dos aluguéis, devidamente 
atualizada, formulada por Maria Cerqueira Moreira contra Neuma Borges dos Santos, a quem caberá a indenização pela 
benfeitoria, cujo valor também deverá ser atualizado monetariamente. Deixo de condenar em custas e honorários, por ser a 
requerida beneficiária da assistência judiciária. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e após o trânsito em julgado, caso  a 
requerida ainda não tenha desocupado o imóvel, expeça-se mandado de despejo.  Miracema do Tocantins, 26 de março  de 
2014. (as) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto  - Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito, da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema 
do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a 
quantos o presente edital de intimação com prazo de 20 dias, extraído do processo nº 0000371.22.2014.8272725,  
Ação de Busca e Apreensão, onde figura como requerente Antonio Marques Rodrigues da Silva e requerido: 
Amilton de Tal,  virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica o Sr. Amilton de Tal, qualificação ignorada, 
estando em lugar incerto e não sabido,  devidamente INTIMADO para comparecer no Edifício do Fórum de 
Miracema do Tocantins, no dia 24/04/2014, ás 14:15 horas, para audiência de Justificação. Despacho: Defiro os 
benefícios da assistência judiciária. Designo audiência de justificação para o dia 24/04/2014, às 14:15 horas. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, 20 de março de 2014. (As) Dr.  André Fernando Gigo Leme Netto-Juiz de 
Direito”. E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e 
terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do 
Tocantins, 26/03/2014. Eu, Rosi S G Vilanova, Escrivã, o digitei.( As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto  – Juiz 
de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 1405/94 
Ação: Busca e Apreensão 
Requerente: Banco Bradesco S/A 
Advogado: Dr. Osmarino José de Melo 
Requerida: Firma Passo Real Construções Ltda/Sady Batistella 
Advogado: Dr. Mário Antonio Silva Camargos 
INTIMAÇÃO: Despacho: “Recebo o recurso em ambos os efeitos. Dê-se vista dos autos ao requerido para oferecer contra-razões 
no prazo de 15 dias. Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 21 de julho de 2010. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – 
Juiz de Direito”. 
 
Autos nº 2011.0001.3188-8 (4764/11) 
Ação: Interdito Proibitório 
Requerente: Braulio Rodrigues do Nascimento Neto  
Advogada: Dr. Francisco José de Sousa Borges 
Impetrado: Investco S/A 
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INTIMAÇÃO: “Dê-se vistas dos autos à Ilustre Advogada da requerida para que se manifeste no prazo de 10 dias sobre as 
fotografias juntadas”.  
 
Autos nº 2254/00 
Ação: Civil Pública Ambiental 
Requerente: O Ministério Público do Estado do Tocantins 
Requerido: Município de Miracema do Tocantins 
Advogado: Dr. Thiago Franco Oliveira 
INTIMAÇÃO: Sentença: “ Caberia ao próprio Ministério Público provar o descumprimento do acordo, para em tal caso promover a 
execução, e não tendo feito, a demanda não pode se eternizar. Isto posto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e após o trânsito em julgado, arquive-se. Miracema do Tocantins, 19 de março de 2014.  
(As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”. 
 
Autos nº 2011.0000.9712-4 (4.758/11) 
Ação: Cobrança 
Requerente: Maria Coelho Noleto 
Advogado: Não informado 
Requerido: Banco Bradesco S/A 
Advogado: Dr. José Edgard da Cunha Bueno Filho 
Advogado: Dra. Cristiane de Sá Muniz Costa 
INTIMAÇÃO: Sentença: “... Nos presentes autos, a parte autora, manifesta não mais possuir interesse no andamento do feito, 
desistindo, expressamente da ação fls. 45 dos autos. Diante do exposto, com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de 
Processo Civil. Julgo Extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Miracema do Tocantins, em 17 de dezembro de 2013. Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.   
 
Autos nº 2010.0001.5309-3 (4552/10) 
Ação:  Consignação em Pagamento 
Requerente: Adão Klepa 
Advogado: Dr. Adão Klepa 
Requerido: Banco Bradesco S/A 
Advogado: Dr. Osmarino José de Melo 
INTIMAÇÃO: Ao Advogado do requerido: “Dê-se vistas dos autos sucessivamente ao autor e ao requerido para apresentar 
memoriais no prazo de 15 dias cada. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 9 de dezembro de 2013. (As) Dr. André Fernando 
Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº: 3607/06 
AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO  
EMBARGANTE: GEREMIAS COELHO DE SOUSA, RITA TEIXEIRA DE SOUSA  
ADVOGADA: DRª. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS  
ADVOGADA: DRª. MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 
ADVOGADO: DRº. HAMILTON DE PAULA BERNARDO  
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “... Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DOS AUTORES e extinto o feito, 
com julgamento do mérito nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas finais aos embargantes. 
Publique-se, registrem-se e intimem-se. Miracema do Tocantins, 28 de janeiro de 2014. (As) Dr. Manuel de Faria Reis Neto – 
Juiz de Direito”.  
 

Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.1.184 do CPC) 
(2° PUBLICAÇÃO) 
 
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto, MM. 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° 6273/12 (2012.0002.1455-2) tendo como requerente 
Adelina Eduvirgem de Farias, e interditando Cleiton Rodrigues de Farias,  e que as fls. 21/23, pelo MM. Juiz de Direito foi 
decretada a INTERDIÇÃO DE CLEITON RODRIGUES DE FARIAS, conforme teor da parte conclusiva da sentença a seguir 
transcrita: “...Isto posto, conforme o artigo 1.184 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e decreto a interdição de 
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Cleiton Rodrigues de Farias, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 822.606 SSP-TO, inscrito no CPF sob n°  013.390.901-80, 
residente e domiciliado no Assentamento PA-Nossa Senhora de Fátima – Município de Miracema do Tocantins – TO, nomeando 
como sua curadora Adelina Eduvirgem de Farias. Expeça-se o mandado/precatória de averbação. Sem Custas. Publique-se 
conforme o artigo 1.184 do Código de Processo Civil. Registre-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins – TO, em  21 de setembro 
de 2011. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins 
– TO, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze ( 31/03/2014). v 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.1.184 do CPC) 
(2° PUBLICAÇÃO) 
 
O Doutor André Fernando Gigo Leme Netto, MM. 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° 5097/09 (2009.0005.4577-0) tendo como requerente  
Pedro Gonçalves de Lima e interditanda Francisca Ferreira de Oliveira Gonçalves,  e que as fls. 33/34, pelo MM. Juiz de Direito foi 
decretada a INTERDIÇÃO DE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, conforme teor da parte conclusiva da sentença a seguir 
transcrita: “...Isto posto, julgo procedente o pedido e decreto a interdição de FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 3°, II do Código Civil, e nomeio-lhe curador 
seu esposo PEDRO GONÇALVES DE LIMA, o qual deverá ser intimado a prestar o compromisso no prazo de 5(cinco) dias, 
conforme determina o art. 1.187 do CPC, dispensada a especialização de hipoteca legal (art. 1.190, CPC). Obedecendo ao 
disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil, inscreva-se o presente no Registro de Pessoas Naturais e publique-se na 
imprensa e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e após o 
trânsito julgado, cumprido o mandado de inscrição, arquive-se, observando as formalidades legais. Miracema do Tocantins – TO, 
em 15 de julho de 2013. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto - Juiz de Direito.” DADO E PASSADO nesta cidade de 
Miracema do Tocantins – TO, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze ( 28/03/2014). v 
 

MIRANORTE 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS Nº. 2012.0005.7129-0/0 AÇÃO: MONITÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Requerente: MARTA BORBA DE MIRANDA representada por ZENÓBIO CRUZ DA SILVA ARRUDA 
Advogado: Dr. ROGER DE MELLO OTTANO OAB/TO n. 2583 e outros 
Requerido: OLIVEIRAS CÂNDIDO DE QUEIROZ JUNIOR 
Advogado: Dr. NAZARENO PEREIRA SALGADO OAB/TO n. 45.    
INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para manifestar acerca do bem indicado a penhora pelo requerido à fl. 150: “mesmo bem 
adquirido da exeqüente, qual seja, o imóvel rural com a área de 73.00,00 alqueires (__) Fazenda Serra Verde, localizado no 
retiro I, da Fazenda Cristalina, situado no Município de Santana do Araguaia/PA”, no prazo de cinco dias. 
 

1ª Escrivania Criminal 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SORTEIO DE JURADOS E SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI POPULAR 
AÇÃO PENAL N 5000002-33.1997.827.2726    
Réu: NELSIMAR ANTONIO FERREIRA/OUTRO. 
 O Doutor  (a) Cledson José Dias Nunes,  Juiz de Direito  da Comarca de Miranorte-TO.Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc...FAZ SABER a todos os que o presente edital de intimação, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um processo crime 
que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o (s) acusado(s) NELSIMAR ANTÔNIO FERREIRA, já 
qualificado nos autos, não localizado no endereço fornecido no feito; fica (m) intimado (s) pelo presente, a comparecer (em) 
perante este Juízo, no edifício do Fórum, nesta cidade, no dia 25/04/2014 às 08h00m, a fim de participar da audiência pública de 
sorteio dos jurados que servirão na sessão plenária designada para o dia 15/05/2014, às 08h00m, no edifício do fórum desta 
cidade, do qual fica intimado a se fazer presente. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª, via fica 
afixado no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, Aos trinta e um 
dias do mês de Março do ano de dois mil e quatorze (31/03/2014). Eu, Escrivã do Crime, lavrei o presente. 
 

NATIVIDADE 
1ª Escrivania Criminal 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 0204/97 – AÇÃO PENAL 
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Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: AGOSTINHO NUNES DA SILVA 
Advogado: DR. MARCELO WALLACE DE LIMA OAB/TO 1954  
  
INTIMAÇÃO: Intimo V. Sª para, no prazo de 03 (três) dias, arrazoar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, 
conforme dispõe o art. 600,§1º do CPP. 
 

NOVO ACORDO 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
REFERÊNCIA: 
AUTOS:  Nº. 5000288-14.2011.827.2728     
NATUREZA DA AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
REQUERENTE:  BAYER – S/A, sociedade empresária, com sede em São Paulo – SP. 
ADVOGADO:  FLÁVIO MERENCIANO – OAB/PR., Nº. 35.121  
REQUERIDOS: Vagner Marcelo de Melo, Luiz Crivilatti, Granule Exportadora e Importadora, Edison Ossamu Takagi, Ana Maria 
Borges Ferraz Melo. 
FINALIDADE: INTIMAR o autor, do feito em epígrafe, do DESPACHO constante no EVENTO 3, a seguir transcrito: “Intime-se o 
autor para promover a citação dos executados, recolhendo as diligências devidas e informando endereços corretos, no prazo de 
10 dias. Observar que as intimações devem se dar em nome do advogado Flávio Merenciano, observando-se que o mesmo não 
está cadastrado no eproc. Aline Iglesias - Juíza de Direito”. Advertência: É obrigatório o cadastramento dos advogados que 
queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no E-PROC/TJTO. 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 09/2014  
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
 
AUTOS nº: 2004.0000.0540-5/0- AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS 
Requerente: ROMAN CONSIGLIERI ARAMBURU 
Advogado: Marcos Garcia de Oliveira – OAB/TO 1810 
Requerido: INVESTICO S/A 
Advogado: Gustavo Antônio Feres Paixão – OAB/SP 186.458-A; Walter Ohofugi Junior OAB/TO 4170 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) Assim e nos termos do art. 269, I, do CPC, rejeito os pedidos formulados por ROMAN 
CONSIGLIERI ARAMBURU e pela litisdenunciante INVESTCO S/A, com o que resolvo o mérito da lide. Condeno-os ao 
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 
art. 20, §4º do Código de Processo Civil. Porém, face a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a ROMAN 
CONSIGLIERI ARAMBURU, fica a exigibilidade do pagamento suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da 
Lei 1.060/50.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Rodrigo Perez Araújo, Juiz Auxiliar.  Portaria GAPRE/TJTO nº 23/2014, DJe 
3264”. 
 
AUTOS nº: 2004.0000.1424-2/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU MATEIRIAIS 
Requerente: DEMERVAL DE OLIVEIRA SALVINO 
Advogado: Irineu Derli Langaro –OAB/ 
Requerido: DENNS ROSSO KENNED 
Advogado: Flordalício Quedes da Silva OAB/TO 3632 
Requerido: ELIÉZIO DA SILVA ARAÚJO 
Defensor Público: Edivan de Carvalho Miranda 
Requerido: SANDRA SUELY CARDOSO 
Advogado: Bolivar Camelo Rocha OAB 210/B 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) PELO EXPOSTO, acolho parcialmente os pedidos iniciais, o que faço para condenar 
solidariamente os requeridos ao pagamento de uma compensação pelos danos morais praticados contra o autor, na quantia de 
R$30.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e 
correção monetária a partir desta data, nos termos da súmula 62 do STJ. Rejeito o pedido de condenação pelos danos materiais, 
o que faço pelos fundamentos acima expostos, e resolvo o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 
Condeno os Réus ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo no percentual 
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de 15% sobre o valor da condenação, o que faço com suporte no art. 20, §3º do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Arquivem-se oportunamente. Palmas, 28 de janeiro de 2014. RODRIGO PEREZ ARAÚJO. Juiz Auxiliar Portaria 
nº. 23/2014, publicada no DJ-e 3.264, de 13.01.2014”.V 
 
AUTOS nº: 2004.0000.3885-0/0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: CIBRAC LTDA – CIA BRASILEIRA DE COLONIZAÇÃO 
Advogado: Murilo Sudré Miranda OAB/TO 1.536 
Requerido: CLAUDIA VIANA ROSAL DE OLIVEIRA 
Advogado: Germiro Moretti OAB/TO 385-A 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, REJEITO a pretensão ora deduzida.Em consequência, resolvo o mérito da lide 
(CPC, art. 269, I). Outrossim, condeno a Autora ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios que 
fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),  nos termos dos arts. 20, § 3º, do CPC. P. R. I. Palmas/TO, 18 de fevereiro de 
2014. GERSON FERNANDES AZEVEDO.Juiz de Direito em auxílio ao NACOM. Portaria nº 23/2014”. 
 
AUTOS nº: 2004.000.5607/0 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU MATERIAL 
Requerente: REJANE GUEDES FRANCO DA SILVA 
Advogado: Fábio Barbosa Chaves OAB/TO 1987 
Requerido: LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA  
Advogado: Adonis Koop OAB/TO 2176 
Requerido: HOSPITAL CRISTO REI 
Advogado: Rubens Luiz Martinelli Filho OAB/TO 3002 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) POSTO ISSO, com base nas razões acima expostas, REJEITO a pretensão ora deduzida e 
resolvo o mérito nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas 
processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que ora fixo na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), tudo com 
suporte no art. 20, §4º, do mesmo diploma processual. Ressalto, entretanto, que a exigibilidade destas verbas está condicionada 
à comprovação da capacidade econômica da Autora, no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. P. R. I. 
Palmas, 20 de fevereiro de 2014. GERSON FERNANDES AZEVEDO. Juiz de Direito em auxílio ao NACON. Portaria nº 23/2014, 
publicada no DJ-e 3.264, de 13.01.2014.” 
 
AUTOS nº: 2004.0000.6325-1/0 – REPARAÇÃO DE DANOS 
Requerente: CARMEM ANTÔNIA DOS SANTOS BORGES FONSECA 
Advogado: Jôseo Parente Aguiar OAB/TO 517-B 
Requerido: PAULO LAZARO LACERDA I. DE FREITAS e Requerido: JOÃO ALVES MAGALHÃES NETO 
Advogados: Pedro D. Biazotto OAB/TO 1228-B e Airton A. Schutz OAB/TO 1.348 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 5º, inc. X, da CF, arts. 186 e 927 do Código de Processo 
Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido para condenar os requeridos Paulo Lázaro Lacerda de Freitas 
e João Alves Magalhães Neto, solidariamente, ao pagamento das seguintes indenizações em favor da autora Carmem Antônia 
dos Santos Borges Fonseca:1-por dano moral, no valor correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2 – por dano material, 
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A correção monetária incide desde. A correção monetária sobre os danos materiais 
incide desde a data do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ), enquanto a referente ao dano moral incide a partir desta data 
(Súmula 362 STJ). Em se tratando de responsabilidade civil, de natureza contratual, os juros moratórios de 1% ao mês fluem a 
partir da citação. Ressalto que tais verbas deverão ser pagas de uma só vez. Em conseqüência, JULGO EXTINTOS os 
presentes autos, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Condeno os requeridos ao 
pagamento das custas processuais. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 
valor da condenação. Atento ao disposto na Lei 11.232/05, intimem-se os requeridos para efetuar o pagamento no prazo de 15 
dias, pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação. Atento ao disposto na Lei 11.232/05, intimem-se os 
requeridos para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida, 
nos termos do art. 475-J do CPC. Transitada em julgado, em caso de não pagamento voluntário, providencie a autora o 
cumprimento da sentença, pena de arquivamento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas/TO, 12 de dezembro de 2013. 
Rodrigo da Silva Perez de Araújo, Juiz Substituto – NACON. Portaria 1150/2013 Dj-e 3226 de 01/11/2013”.  
 
AUTOS nº: 2004.0001.0633-3/0 – AÇÃO DE MANUTENÇAÕ DE POSSE 
Requerente: FERNANDO VICENTE e SUELY AGUIAR LACERDA VICENTE 
Advogado: Denise Martins Sucena Pires OAB/TO 1609; Alessandro de Paula Canedo OAB/TO 1334 
Requerido: MANOEL LEANDRO MELO FILHO 
Defensor Público:  Edivan de Carvalho Miranda 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) POSTO ISSO, com base nas razões acima expostas, confirmo a medida liminar deferida e 
acolho o pedido de manutenção da posse de FERNANDO VICENTE e SUELY AGUIAR LACERDA VICENTE na área rural 
denominada Lote 585, do Loteamento Gleba do Ronca, em Palmas/TO, o que faço com suporte no art. 926 c/c o art. 269, inciso 
I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o Réu à obrigação de não praticar atos de turbação ou esbulho em face dos 
Autores, e para hipótese de descumprimento da medida, fixo multa diária no valor de R$300,00 (trezentos mil reais), até o limite 
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de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das sanções previstas na lei penal pelo crime de desobediência. Condeno o Réu ao 
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que ora fixo na quantia de R$3.000,00 (três 
mil reais), tudo com suporte no art. 20, §4º, do mesmo diploma processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se 
oportunamente. Palmas, 11 de fevereiro de 2014. RODRIGO PEREZ ARAÚJO. Juiz Auxiliar. Portaria nº. 23/2014, publicada no 
DJ-e 3.264, de 13.01.2014”. 
 
AUTOS nº: 2005.0001.3899-3/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BANCO WOLKSWAGEN S.A 
Advogado: Marinólia Dias dos Reis – OAB/TO 1.597 
Requerido: ISABEL CRISTINA CAVALCANTE VIEIRA 
Defensor Público: Edivan de Carvalho Miranda 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) POSTO ISSO, com base nas razões acima expostas, confirmo a medida liminar deferida e 
acolho o pedido de manutenção da posse de FERNANDO VICENTE e SUELY AGUIAR LACERDA VICENTE na área rural 
denominada Lote 585, do Loteamento Gleba do Ronca, em Palmas/TO, o que faço com suporte no art. 926 c/c o art. 269, inciso 
I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o Réu à obrigação de não praticar atos de turbação ou esbulho em face dos 
Autores, e para hipótese de descumprimento da medida, fixo multa diária no valor de R$300,00 (trezentos mil reais), até o limite 
de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das sanções previstas na lei penal pelo crime de desobediência. Condeno o Réu ao 
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que ora fixo na quantia de R$3.000,00 (três 
mil reais), tudo com suporte no art. 20, §4º, do mesmo diploma processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se 
oportunamente. Palmas, 11 de fevereiro de 2014. RODRIGO PEREZ ARAÚJO. Juiz Auxiliar. Portaria nº. 23/2014, publicada no 
DJ-e 3.264, de 13.01.2014”. 
 
AUTOS nº: 2005.0002.0408-2/0 -  INDENIZAÇÃO 
Requerente: SUPERMERCADO CONVENIÊNCIA LTDA 
Advogado: Lucíolo Cunha Gomes OAB/TO 1474 
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: Ciro Estrela Neto  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “(...) Recebo o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 1619/1621), pois próprio e tempestivo. 
O embargante alega, em síntese, que a sentença vergastada de fls. 1605/1615 foi contraditória, devendo o magistrado “a quo” 
expor com clareza e precisão o real motivo de indeferimento do sei direito, “já que conforme ressaltado na peça vestibular, foi o 
atraso na liberação do recurso do programa pelo Banco do Brasil S/A, que gerou todos os danos sofridos”. Porém, de uma 
análise dos autos, não verifico a contradição apontada. Conforme entendimento já pacificado pelos Tribunais, o julgador não está 
obrigado a enfrentar, de forma expressa todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, na sua decisão, 
os fundamentos que entendem imprescindíveis para a formação do seu convencimento e julgamento da causa. Além do mais, 
pelo que se pode observar, os argumentos da Embargante demonstram a clara insatisfação natural e legitima da parte, mas que 
deve ser enfrentada através do recurso de apelação, disponibilizado pela legislação processual como instrumento próprio de 
insurgência. Assim, não observando a contradição argüida, entendo que o recurso deve ser rejeitado. Portanto, JULGO 
IMPROCEDENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Por oportuno, diante da renúncia de fls. 1617/1618, 
determino a intimação pessoal do representante legal do Banco do Brasil, ora Embargado?Requerido para promover, no prazo 
de 10 (dez) dias, a regularização de sua representação. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas 21 de março de 2014. Luiz Astolfo de 
Deus Amorim, Juiz de Direito”.V 
 
AUTOS nº: 2005.0002.9859-1/0 – EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Exequente: SABEMI SEGURADORA S/A 
Advogado: Pablo Berger OAB/R 61.011 
Executado: ZENAIDE MARIA NORONHA DA SILVA 
Advogado: Jair de Alcântara Paniago OAB/TO 102-B  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) POSTO ISSO, rejeito os presentes embargos à execução, o que faço pelos fundamentos acima 
expostos, e resolvo o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, atendido o 
disposto no art. 20, §4º do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se oportunamente. Palmas, 
10 de fevereiro de 2014. Rodrigo Perez Araújo Juiz de Direito. Portaria 23/2014, publicada no DJ-e 3.264, de 13.01.2014”. 
 
AUTOS nº: 2005.0002.9859-1/0 – EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Exequente: SABEMI SEGURADORA S/A 
Advogado: Pablo Berger OAB/R 61.011 
Executado: ZENAIDE MARIA NORONHA DA SILVA 
Advogado: Jair de Alcântara Paniago OAB/TO 102-B  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) POSTO ISSO, rejeito os presentes embargos à execução, o que faço pelos fundamentos acima 
expostos, e resolvo o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, atendido o 
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disposto no art. 20, §4º do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se oportunamente. Palmas, 
10 de fevereiro de 2014. Rodrigo Perez Araújo Juiz de Direito. Portaria 23/2014, publicada no DJ-e 3.264, de 13.01.2014”. 
 
AUTOS nº: 2005.0003.0664-0/0 – PRECEITO COMINATÓRIO 
Requerente: GERMINIANO DE SOUSA COSTA E OUTRO 
Advogado: Agérbon Fernandes de Medeiros OAB/TO 840  
Requerido: ARAGUAIA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉR 
Advogado: Karlla P. Rodrigues dos Passos OAB/TO 2981; Fernando Sérgio da Cruz e Vasconcelos OAB/GO 12.548 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “(...) Ao compulsar os autos, percebo que o feito não se encontra pronto para julgamento. Intimem-se 
as partes para especificar as provas que pretendem produzir, no prazo de máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 
Manifestando-se pela produzão de provas em audiência de instrução, inclua-se o feito na respectiva pauta. Caso contrário, 
façam-se os autos conclusos para proferir sentença. Intimem-se. Palmas/TO, 20 de janeiro de 2014. Rodrigo da Silva Perez de 
Araújo. Juiz Substituto – NACOM. Portaria 23/2014. DJ-e 3264 de 13/01/14”.v 
 
AUTOS nº: 2006.0000.9315-7/0 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS 
Requerente: GERMINIANO DE SOUSA COSTA E OUTRO 
Advogado: Agérbon Fernandes de Medeiros OAB/TO 840  
Requerido: ARAGUAIA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉR 
Advogado: Karlla P. Rodrigues dos Passos OAB/TO 2981; Fernando Sérgio da Cruz e Vasconcelos OAB/GO 12.548 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “(...) Aguarde-se o retorno dos autos da ação de preceito cominatório para julgamento simultâneo, 
vez que para a solução do mérito da presente é imprescindível o exame das matérias argüidas naquela. Palmas/TO, 20 de 
janeiro de 2014. Rodrigo da Silva Perez de Araújo. Juiz Substituto – NACOM. Portaria 23/2014. DJ-e 3264 de 20/01/2014”. 
 
AUTOS nº: 2007.0007.1997-6/0 – AÇÃO COMINATÓRIA 
Requerente: GERMINIANO DE SOUSA COSTA E OUTRO 
Advogado: Agérbon Fernandes de Medeiros OAB/TO 840  
Requerido: ARAGUAIA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA e ATAIDES DE OLIVEIRA 
Advogado: Fernando Sérgio da Cruz e Vasconcelos OAB/GO 12.548 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “(...) Aguarde-se o retorno dos autos da ação de preceito cominatório para julgamento simultâneo, 
vez que para a solução do mérito da presente é imprescindível o exame das matérias argüidas naquela. Palmas/TO, 20 de 
janeiro de 2014. Rodrigo da Silva Perez de Araújo. Juiz Substituto – NACOM. Portaria 23/2014. DJ-e 3264 de 20/01/2014”. 
 
AUTOS nº: 2008.0001.9646-7/0 – EXECUÇÃO FORÇADA 
Exequente: ZENAIDE MARIA NORONHA DA SILVA e OUTROS 
Advogado: Jair de Alcântara Paniago OAB/TO 102-B  
Executado: SABEMI SEGURADORA S/A 
Advogado: Márcia Caetano de Araújo OAB/TO 1.777 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “(...) Intime-se o patrono constituído pelos exeqüentes para no prazo de 15 (quinze) dias regularizar 
sua representação processual quanto à beneficiária SHEYLLA MAGDA MACHADO DE PAIVA. Remetam-se os autos à 
Contadoria Judicial para atualização do débito, seguindo as diretrizes relativas a juros e correções monetária tal como contido na 
sentença proferida nos Embargos à Execução, cuja cópia deverá ser acostada pelo Cartório nos presentes autos. Após a juntada 
dos cálculos, as partes deverão ser intimadas através de seus patronos para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 
requerendo o que entenderem de direito. Cumpra-se. Palmas, 10 de fevereiro de 2014. Rodrigo Perez Araújo Juiz de Direito. 
Portaria 23/2014, publicada no DJ-e 3.264, de 13.01.2014”. 
 
AUTOS nº: 2008.0004.7297-9/0 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
Requerente: TEREZINHA PEREIRA SANTOS 
Advogado: Rogério Gomes Coelho OAB/TO 4.155 
Requerido: BANCO REAL ABN AMRO BANK 
Advogado: Denner B. Mascarenhas Barbosa OAB/MS 6.835; Daniel Almeida Vaz OAB/TO 1.861; Rafael Maione Texeira 
OAB/TO 4.732 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) DESPACHO: “(...) Apesar de não haver menor nos pólos da ação, os termos de inicial e da 
contestação revelam haver interesse seus a serem tutelados .A conta corrente da autora era utilizada para percepção de pensão 
alimentícia e tal verba, segundo se alega, teria sido consumida com a pagamento de contratos  pactuados apenas por sua 
genitora.           
 
AUTOS nº: 2010.0006.6481-0/0 – AÇÃO DECLARATÓRIA 
Exequente: LÚCIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA 
Advogado: Annette Diane Riveros Lima OAB/TO 3.066 
Executado: OI BRASIL TELECOM (TELEFONIA FIXA)  
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Advogado: Abdon de Paiva Araújo OAB/TO 5.051; Ana Paula Inhan Rocha Bissoli OAB/MG 82.175; Josué Pereira Amorim 
OAB/TO 790; Júlio Franco Poli OAB/TO 4589-B 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, REJEITO A PRETENSÃO ora aduzida. Em conseqüência, resolvo o mérito da 
lide (CPC 269, I). Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 
1.000,00 (um mil reais), o que faço com base no artigo 20, § 4º, do CPC. (...). Palmas/TO, 19 de fevereiro de 2014. GERSON 
FERNANDES AZEVEDO, Juiz de Direito em auxílio ao NACOM. Portaria nº 23/2014” 
 
AUTOS Nº. 2008.0009.7351-0/0 – EXECUÇÃO  
Requerente: RHODEN E PAGIO LTDA 
Advogado: Murilo Sudré Miranda OAB/TO 1.536; Luciana Mendes Lima OAB/TO 4239; Luciana Mendes Lima OAB/TO 4239 
Requerido: ELMO ENGENHARIA LTDA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) Posto isto, DECLARO EXTINTO este processo por ausência de pressuposto processual, sem 
resolução do mérito, com fundamento nos arts. 267, IV; e 618, I/ c/c 795. A exeqüente arcará com as despesas processuais. 
Honorários advocatícios indevidos. Transitada em julgado esta decisão e pagas as despesas, se houver, arquivem-se os autos. 
P.R.I. Palmas/TO, 7 de fevereiro de 2014. GERSON FERNANDES AZEVEDO. Juiz de Direito em auxilio ao NACOM.” 
 
AUTOS Nº. 2008.0003.1830-9/0 – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
Requerente: ELMO ENGENHARIA LTDA  
Advogado: Eduardo Urany de Castro OAB/TGO 16.539; Marko Antonio Duarte OAB/GO 18.601 
Exequente: OSWALDO PENNA JUNIOR 
Advogado: Oswaldo Penna Junior OAB/TO 4327 
Requerido: ALUMINAS INDÚSTRIA E METALÚRGICA DE TRANSFORMAÇÃO LTDA 
Advogado: Marcio Raposo Dias OAB/TO 4285 
Requerido: NOGUEIRA E CARVALHO LTDA 
Advogado: Murilo Sudré Miranda OAB/TO 1.536; Luciana Mendes Lima OAB/TO 4239; Luciana Mendes Lima OAB/TO 4239 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida neste feito para (1) declarar adimplida a 
obrigação representada pelo titulo 001/2008 no valor de R$ 48.239,89, vencido em 30MAIO2008, emitido pela empresa 
RHODEN & PAGIO LTDA., exceto no tocante aos tributos incidentes sobre os produtos e serviços; e(2) determinar o 
cancelamento do protesto referente ao título. Em conseqüência, resolvo o mérito da lide (CPC., art. 269, I). Outrossim, com 
fundamento no princípio da causalidade, condeno a segunda Requerida (ALUMINAS) ao pagamento das despesas processuais, 
inclusive honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa devidamente atualizado (CPC, art. 20, §3º), os quais serão 
partilhados igualmente entre a Autora e a primeira Requerida. Expeça-se alvará de levantamento do depósito de fl. 150 em favor 
da Requerida NOGUEIRA & CARVALHO LTDA. P.R.I. Taguatinga/TO, 7 de fevereiro de 2014. GERSON FERNANDES 
AZEVEDO, Juiz de Direito em auxílio ao NACOM. Portaria nº 23/2014”. 
 

5ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados, tudo 
nos termos do artigo 236 do C.P.C. 
 
Ação: Cobrança – 0001956-97.2014.827.2729 – Chave do Processo e-proc: 444373320014  
Requerente: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – 
SUDES/UVV-ES 
Advogado: MÁRCIA REGINA DA SILVA NUNES, FERNANDO DA FONSECA RESENDE RIBEIRO E VINÍCIUS BERTOLDO 
ALVES 
Requerido: EMERSON JOSÉ FERREIRA DE LIMA E FELIPE CARVALHO MIRANDA DE LIMA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO 1: DESPACHO: “A princípio estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Citem- se os 
requeridos para que tomem conhecimento do inteiro teor da demanda e, querendo, apresentem contestação, digitalizada até a 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e fixação dos pontos controvertidos, se houver, que desde já designo para o dia 01/10/2014, 
às 15h20min, momento em que deverão estar representados por advogado. Advirto os requeridos de que a não apresentação 
de contestação levará à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Advirto também as partes para observarem o que 
preceituam os artigos 276 e 278 do CPC. Reservo-me a faculdade de, sendo o caso, julgar a lide antecipadamente na audiência 
de conciliação ou em momento posterior. Intime-se a Autora. O presente despacho substitui o mandado. Segue, em anexo, 
cópia da inicial. Palmas, 13 de fevereiro de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
INTIMAÇÃO 2: “Ficam os procuradores da parte AUTORA intimados a no prazo legal SE HABILITAREM nos autos 
supramencionado, remetido pelo Juízo da  5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha-ES, em razão de ter declarado sua 
incompetência para processar e julgar a demanda: nº de origem: 0035136-03.2013.8.08.0035. Ficam ainda intimados a 
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comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para ao dia 01/10/2014, às 15:20 horas. AINDA, informar o 
endereço correto dos réus e caso haja diligência, providenciar seu recolhimento para que seja expedida a citação.   
 

3ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 5038734-15.2013.827.2729  
AÇÃO PENAL 
ACUSADA: GEANE LEITE ARAÚJO 
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a acusada GEANE LEITE ARAÚJO, brasileira, união 
estável, desocupada, nascida aos 16.03.1976, natural de Barra do Corda/MA, portadora do RG 300.198-SSP/TO, filha de 
Antônio Pereira de Araújo e Doralice Leite de Araújo, pelos motivos a seguir expostos: “Constam dos autos de Inquérito Policial, 
que na data de 15 de outubro de 2008, por volta das 14h, na residência localizada na Rua T-11, Qd. 24, lote 06, Setor Santa Fé, 
nesta capital, a denunciada, agindo voluntária e conscientemente, tentou subtrair par si, mediante arrombamento, objetos 
pertencentes à vítima Celuta Pereira Ramalho. Apurou-se, também, que na mesma data suso mencionada, por volta das 
14h30min, na residência localizada na Rua T-12, Qd. 26, lote 14, Setor Santa Fé, nesta capital, a denunciada, agindo voluntária 
e conscientemente, subtraiu para si, várias peças de roupas, em prejuízo da vítima Celiana Facundes Corado, objetos estes 
melhores descritos no Auto de Exibição e Apreensão (fl. 05) e Laudo Pericial (fls. 12/21) constante dos autos de IP. Por ocasião 
dos fatos, na data, horário e local acima descritos, a denunciada passava em frente à residência da vítima Celuta Pereira, 
momento em que decidiu adentrar ao imóvel a fim de praticar furto. Ato contínuo, visando concretizar seu intento criminoso, a 
denunciada arrombou o portão externo e a porta da cozinha, conseguindo adentrar na residência. Neste instante a nacional Lais 
Ramalho dos Santos,f ilha da vítima Celuta Pereira chegou ao imóvel frustrando a ação delituosa da denunciada, que 
rapidamente empreendeu fuga não levando qualquer objeto daquele local. Extrai-se do feito que a denunciada, enquanto 
empreendia fuga, passou em frente ao imóvel da vítima Celiana Facundes, percebendo que aquele imóvel se encontrava 
desprovida de vigilância, momento em que decidiu adentrá-lo para praticar furto. Relatam os autos de IP que este imóvel não 
possuía portão externo, o que facilitou o ingresso da denunciada foi até o quintal e encontrou algumas peças de roupas 
estendidas no varal, instante em que as subtraiu, evadindo rapidamente na posse daquelas. Devidamente acionada pela vítima 
Celuta Pereira, a polícia militar, de posse das características da autora da empreitada criminosa, empreendeu diligências, 
conseguindo localizá-la e abordá-la logo em seguida, ainda na posse das peças de roupas subtraídas da vítima Celiana 
Facundes, razão pela qual foi conduzida à DEPOL para os procedimentos de praxe. Na DEPOL, a denunciada confessou a 
autoria delitiva. Destarte, provadas estão as materialidades e autoria, conforme se observa do Auto de Exibição e Apreensão, 
Laudo Pericial e demais provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS denuncia GEANE LEITE DE ARÁUJO, já devidamente qualificada, como incursa no art. 155, c/c art. 14, inciso II, e 
155, caput, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. Requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a 
citação da denunciada para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e 
hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo 
o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja 
fixado em sentença valor mínimo reparatório para as vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
Ademais, requer a intimação das vítimas para acompanharem os termos do feito, inclusive devendo constar dos mandados de 
intimação e advertência para que, se quiserem, forneçam aos processo comprovantes de gastos e de todos os prejuízos 
derivados das condutas ilícitas ora em comento, nos termos do ar.t 201, co CPP”. DESPACHO: “Esgotaram-se as tentativas de 
localização do(a) acusado(a) GEANE LEITE ARAÚJO, por isso determino que se oficie ao órgão responsável pelos 
estabelecimentos penitenciários do Estado para verificar se está preso(a). Em caso positivo, providencie-se sua citação pessoal. 
Sendo negativa a resposta, determino que o(a) acusado(a) seja citado(a) através de edital com prazo de quinze (15) dias. 
Palmas/TO, 19 de fevereiro de 2014. RAFAEL GONCALVES DE PAULA. Juiz de direito.” 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS 
Boletim nº 31/2014 
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
 
Autos: 2007.0003.8478-8/0  
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: L. C. DA S. 
Advogado: DRA. FABIANA LUIZA SILVA TAVARES (SAJULP) 
Requerido: F. R. DE C. 
Advogado: DR. RODRIGO DA MOTTA FRANÇA 
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DESPACHO: “... redesigno audiência para o dia 03 de abril de 2014, às 15h. A promovente deverá apresentar o respectivo rol 
em até 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Intime-se o promovido por seu advogado, via diário da justiça. Palmas/TO, 25 de 
março de 2014. Gisele pereira de Assunção Veronezi – Juíza de Direito 
 
Autos: 2007.0003.8666-7/0  
Ação: INVENTÁRIO 
Requerente: GILCER PEREIRA DE OLIVEIRA 
Advogado: DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES 
Requerido: ESPÓLIO DE GENIVAL ALVES PEREIRA 
Advogado: DR. RODRIGO DA MOTTA FRANÇA 
DESPACHO: “ Intime-se a inventariante sobre a petição de fls. 49/52, bem como para juntar aos autos a Certidão Negativa de 
Débito do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Palmas/TO, 04 de dezembro de 2013. Odete Batista Dias Almeida – 
Juíza de Direito 
 
Autos: 2008.0009.9337-5/0  
Ação: GUARDA 
Requerente: L. S. S. 
Advogado: DR. MARCOS FERREIRA DAVI E OUTRA 
Requerido: L. R. DE S. 
Advogado: DR. JOSÉ ATILA DE SOUSA PÓVOA 
DESPACHO: “ Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeita para atuar o presente feito, razão pela qual determino a 
redistribuição dos autos, com a devida compensação paritária, nos termos do item 3.1.16 do Provimento 002/2011 da 
Corregedoria-Geral da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, 27 de março de 2014. Odete Batista Dias Almeida – Juíza 
de Direito 
 
Autos: 2006.0006.9367-7/0  
Ação: ALIMENTOS 
Requerente: A. B. P. E OUTROS 
Advogado: DR. RUDOLF SCHAITL 
Requerido: M. S. P. 
DESPACHO: “ Desconheço as petições de fls. 28 e fls. 31, vez que o processo já se encontra devidamente arquivado, sendo que 
tais pedidos deverão ser processados em ação própria. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, 04 de dezembro de 2013. Odete 
Batista Dias Almeida – Juíza de Direito 
 
Autos: 2005.0000.9024-9/0  
Ação: SEPARAÇÃO LITIGIOSA 
Requerente: E.A.S 
Advogado: DR. RENATO GODINHO (FACULDADE CATÓLICA) 
Requerido: M. C. F. S. DA S. 
Advogada: DRA. VANDA SUELI M. S. NUNES 
DESPACHO: “ Intime-se a parte exeqüente para promover a venda do referido imóvel, ressaltando que o mesmo deve juntar aos 
autos o Contrato de Compra e venda alusivo, bem como o comprovante de pagamento do referido imóvel, com o depósito judicial 
da meação que pertence a executada. Cumpra-se. Palmas/TO, 27 de novembro de 2013. Odete Batista Dias Almeida – Juíza de 
Direito 
 

3ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº : 2006.0006.9686-2/0 
Ação : INVENTARIO 
Requerente: S.F.M 
Advogado: PAULO RISUENHO 
Herdeira. A.G.M 
Advogado: LUCIOLO CUNHA GOMES 
Herdeiras: L.F.M, L.F.M e V.R.F.M 
Advogado: MAURO JOSE RIBAS 
Herdeiro: P.H.R.M 
Advogada: MARLUY DIAS FERREIRA 
Inventariante: LUIS ANTONIO BRAGA – OAB/TO 3966 
Requerido:  Esp. de  A.J.M  
Advogado: HUGO BARBOSA MOURA 
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DECISÃO: Designo o dia 15 de abril de 2014, às 14h00min., para realização de audiência deliberatória a se realizar-se na central 
de conciliações, 1º andar, Fórum de Palmas/TO, devendo as partes ser intimadas a comparecerem para o fim pertinente. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado 
no Diário da Justiça e fixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 1 de abril de 2014. 
 

2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
 
AUTOS: 2010.0012.0430-9 – DECLARATÓRIA 
Requerente: ANA PAULA CABRAL BARBOSA PINTO 
Adv.: JOSIRAN BARREIRA BEZERRA – OAB/TO 2240 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: ANDRÉ LUIZ MATTOS GONÇALVES – PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
OBJETO: “Ficam as partes intimadas da data designada para a perícia médica da requerente, dia 24/06/2014 às 09:00 horas, a 
ser realizada pelo médico perito Dr. Leonardo Bruno F. de Souza, na Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, situada no Ed. do Fórum local, na Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal”. 
 

Juizado Especial Cível e Criminal – Taquaralto 
 
EDITAL 
EDITAL DE LEILÃO 
 
AUTOS: 032.2009.904.696-6 
Ação: Execução  
Exequente: TEURO ARAKAKI 
Executado: BAMBUZINHO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

 
O Exmo. Sr. Dr. RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Taquaralto, Comarca 
de Palmas – TO, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc., FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que no próximo dia 06 de maio de 2014, às 14:00 horas, no térreo do edifício do Fórum desta 
Comarca, será levado a LEILÃO, por preço não inferior ao da avaliação total, que é de R$ 4.100,00 (quatro mil cem reais), os 
bens penhorados da parte requerida, a saber: 02 MESAS DE BILHAR, MODELO SNOOKER OFICIAL, COM TODOS OS 
ACESSÓRIOS, DE TAMANHO DE 2,00 X 1,19 METROS, AVALIADAS EM R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); totalizando 
R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), que se encontram em mãos e poder do depositário, Sr. Marcos Humberto Teles de 
Menezes, no seguinte endereço: 912 Sul, QI L, Alameda 02, Lote 08, Palmas – TO. Caso o bem não seja arrematado, fica desde 
já designado o dia 14 de maio de 2014, às 14:00 horas, para realização de nova tentativa do referido procedimento. Não consta 
nos autos qualquer ônus sobre o aludido bem móvel. Para que o presente instrumento chegue ao conhecimento dos 
interessados e, em especial da parte reclamada e seu cônjuge, será o mesmo publicado na forma da lei. O Depositário Fiel 
deverá apresentar o bem declinado acima no átrio do Fórum local, nas respectivas datas e horários ou proporcionar meio para 
que os licitantes interessados possam examinar o bem. Palmas, 1 de abril de 2014. Eu, ___ Lilian Carvalho Lopes Fernandes, 
Auxiliar Judiciário de 2ª Instância, que o lavrei. RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO – Juiz de Direito 

 

Central de Execuções Fiscais 
 
APOSTILA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado PANTECH BRASIL COMERCIALIZACAO DE CELULARES, 
LTDA CNPJ -07.304.144/0001-80, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JONG KIL KIM - CPF nº 232.387.838-74, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5001860-36.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J- 1273/2010, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.553,56 (Dois mil, quinhentos e cinqüenta e três mil, cinqüenta e 
seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
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será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado ANTONIA MARQUES DA ROCHA,  CPF – 198.862.681-15, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009233-84.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-3200/2010, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.224,70 (um mil duzentos e vinte e quatro reais e 
setenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MAP COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 
LTDA, CNPJ -  01.127.023/0001-24, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ILDECIR DE SOUZA - CPF nº 179.969.102-00 e 
VALDENER PREDO DOS SANTOS - CPF nº 761.432.441-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000156-
66.2002.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) 1715-B/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 16.894,21(DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO E VINTE UM CENTAVOS), que deverá 
ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 
2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS- 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA,. MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PIZZARIA E LANCHONETE TARUMA LTDA  CNPJ -
03.405.861/0001-48, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) FRANCES PEREIRA VALE - CPF nº 717.884.841-34, E CLEBER DA 
CRUZ – CPF nº 903.923.451-53 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001129-74.2009.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1258/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
1.696,61(um mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS- 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA,. MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ORLANDINA DE SOUSA FERNANDES  CNPJ -
04.281.331/0001-06, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ORLANDINA DE SOUSA FERNANDES - CPF nº 947.467.961-49, por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001130-59.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-850/2008, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.620,88(seis mil seiscentos e vinte reais e oitenta e 
oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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; 
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oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS- 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA,. MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ATUALTRANSPORTES DE CARGAS LTDA  CNPJ -
03.744.470/0001-58, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA- CPF nº 433.739.681-00 e ANDRE 
ARAUJO RIBEIRO – CPF nº 708.233.081-20 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5001133-14.2009.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-950/2008, A-955/2008, A-868/2008, A-870/2008, A-865/2008 cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 8.396,31(oito mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS- 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA,. MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado AMAURY GOMES  CPF – 020.497.831-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc - nº 5001135-81.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-55/2008, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.678,88 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito 
centavo), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS- 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA,. MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PRICYLLA R. GOMES E CIA LTDA ME  CNPJ -
03.766.321/0001-90, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) FRANCISCA LUCILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF nº244.163.043-
15, RICARDO RODRIGUES GOMES – CPF nº724.135.571-72 e PRICYLLA RODRIGUES GOMES – CPF nº724.135.731-00  
por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001138-36.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-137/2008, J-
138/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.282,00 (três mil duzentos e oitenta e dois 
reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS- 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA,. MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MARIA CAMPOS MORAIS  CPF – 269.897.861-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc - nº 5001143-58.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-5106/2007, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.344,32 (quatro mil trezentos e quarenta e quarto reais e trinta e 
dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
exeqüente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
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será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS- 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA,. MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado JOAO BONIFACIO CORREA GONÇALVES  CPF – 
485.240.856-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001190-32.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). J-1202/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.617,42 (um mil seiscentos e 
dezessete reais e quarenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS- 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA,. MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado M R SANTIAGO JOALHERIA  CNPJ -05.859.976/0001-38, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MONALISA ROSA SANTIAGO - CPF nº 950.465.181-04, por estarem atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5001198-09.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1472/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 1.050,99 (um mil cinqüenta reais e noventa e nove centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado AGUIAR E MOREIRA LTDA-ME  , CNPJ -  04.409.101/0017-
1, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s)  
ANA PAULA MOREIRA AGUIAR - CPF nº 336.767.391-91 e MARIA DO AMPARO MOREIRA SOUSA - CPF nº 689.934.801-
25, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  5000522-32.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-880/2007, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 5.964,08 (CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E 
QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PAULA SILVA & SILVA LTDA-ME, CNPJ -  37.425.832/0001-
60, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) BENEDITO DE PAULA SILVA - CPF nº 366.866.516-80, JOSÉ LUIZ DA SILVA - CPF nº 
337.153.781-15 e AGUINALDO PAULA SILVA - CPF nº 477.213.401-87, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  5000461-
50.2002.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-061-2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 6.279,33 ( SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, E TRINTA TRÊS CENTAVOS), que deverá 
ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  
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Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 de março de 
2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PAULA SILVA & SILVA LTDA-ME, CNPJ -  37.425.832/0001-
60, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) BENEDITO DE PAULA SILVA - CPF nº 366.866.516-80, JOSÉ LUIZ DA SILVA - CPF nº 
337.153.781-15 e AGUINALDO PAULA SILVA - CPF nº 477.213.401-87, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000460-
65.2002.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-062-2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 11.075,93 (ONZE MIL SETENTA E CINCO REAIS, E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA LTDA-ME , CNPJ - 
37.243.433/0001-88, e seu(s) Sócio(s) Solidário EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF nº 522.065.136-68, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc - nº 5000437-46.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-1060/2007; A-1219-2007; A-
1125/2007; A-1132-2007; A-1137-2007; A-1059-2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$  
271.635,29 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE NOVE CENTAVOS), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado CAPPAX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE FILTROS E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- ME, CNPJ - 07.047.972/0001-80, e seu(s) Sócio(s) Solidário ERIC LUIZ DE 
SOUZA - CPF nº 180.175.948-01, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000561-92.2008.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-401/2007; A-402/2007; A-403/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$  4.642,97  (QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ROSIMEIRE DA M. B. AIRES CNPJ: 02.721.519/0001-94 e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ROSIMEIRE DA MOTA BARROS AIRES CPF: 538.632.401-20, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc -  nº 5000233-70.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1957/2005, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 66.908,81 (sessenta e seis mil novecentos e oito reais e oitenta e um 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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 
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fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado SUPERMIX COMERCIAL LTDA CNPJ: 86.580.594/0005-04 e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) RITA MARIA GONÇALVES TEIXEIRA CPF: 518.056.346-15; MARCOS EDUARDO VENTURATO 
CPF: 838.377.286-68, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000234-55.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A-2336/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 285.271,03 (duzentos 
e oitenta e cinco mil duzentos e setenta e um reais e três centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado S NERES BRITO & CIA LTDA ME CNPJ: 00.087.384/0001-21 
e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) SEGISNANDO NERES BRITO CPF: 094.867.661-49; MARIA DA PENHA DE JESUS CPF: 
643.614.201-06, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000235-11.2003.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A-0112/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.941,50 (dois mil novecentos e 
quarenta e um reais e cinquenta centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MARTINEI DE FREITAS FRANCO – DISTRIBUIDOR CNPJ: 
05.773.567/0001-14 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARTINEI DE FREITAS FRANCO CPF: 567.318.841-20, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000235-40.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1805/2005, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.885,59 (um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e 
nove centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ROGÉRIO SILVA RIBEIRO CPF: 967.684.286-91, por estare 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5000236-93.2003.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A1663/2003, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.387,77 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e sete 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
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na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado L J T ALVES E CIA LTDA CNPJ: 00.531.006/0001-95 e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) LINDON JOHNSON TEIXEIRA ALVES, CPF: 387.748.521-91; EDNA ANTÔNIA VIEIRA, CPF: 
577.678.401-82, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000237-10.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A-1701/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.967,53 (três mil novecentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ELETRO & ELETRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 
CNPJ - 02.590.699/0006-27, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOÃO HENRIQUE DE FREITAS - CPF nº 490.699.766-49, por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº5000128-30.2004.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-755/2004 E 
A-756/2004, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 50.846,51 (cinquenta mil, oitocentos e 
quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado COSTA E MACIEL LTDA, CNPJ: 01.681.763/0001-08 e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ARNOR MACIEL DA COSTA, CPF: 282.516.791-68; SUELENE MACIEL DA COSTA LUCENA, 
CPF: 328.490.871-49, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000238-63.2003.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). 1136-B; 1137-B/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.302,51 (três 
mil trezentos e dois reais e cinquenta e um centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado M. LUIZ PEREIRA NETO – COMERCIO - CNPJ - 
01.805.056/0001-86, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MANOEL LUIS PEREIRA NETO - CPF nº 537.699.706-59, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc - nº5000130-19.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C-1625/2011 E C-1627/2011, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.735,81 (nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e 
oitenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
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aceitos pelo exequente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A, CNPJ: 07.054.279/0003-
05 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA, CPF: 041.525.731-04, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc -  nº 5000237-63.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C-2302/2011, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.407,09 (nove mil quatrocentos e sete reais e nove centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PROTECAO LTDA – ME - CNPJ - 03.585.503/0001-64, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) NEILTON MACHADO DE ARAÚJO - CPF nº 326.937.701-06, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
- nº 5000135-22.2004.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-941/2004, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 50.719,66 (cinquenta mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MACIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PALMAS LTDA- 
CNPJ - 04.268.253/0001-00, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOSÉ DELMO DIAS RIBEIRO - CPF nº 287,761,432-87 E 
ARNALDO RAMOS MEDONÇA – CPE nº 410.002.937-34, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000150-
88.2004.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-901/2004, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 10.355,68 (dez mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado LEAL COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA, CNPJ: 
03.158.444/0001-48 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) EDSON LUIZ LESZCZYNSKI, CPF: 369.262.219-87; TÂNIA MARIA ALBA 
LESZCZYNSKI, CPF: 452.759.559-87, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000245-84.2005.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1708/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
12.342,58 (doze mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 
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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: 
37.380.482/0001-62 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOSÉ HILTON DE MORAIS, CPF: 060.931.831-49; TATIANE PATRICIA 
DE MORAIS, CPF: 689.132.301-00, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000248-39.2005.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 2578-B; 2579-B/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de 
R$ 4.768,39 (quatro mil setecentos e sessenta e oito e trinta e nove centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina à CITAÇÃO do executado CERPAL-COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS PALMAS 
LTDA – ME - CNPJ - 02.284.549/0001-80, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ANDREZ CASTILHO NETO - CPF nº 366.164.109-53 
E SHEILA LUSTOSA PARRIÃO – CPE nº 546.657.951-34, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000195-
58.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-2303/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 1.217,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ELISMAR RODRIGUES BESERRA, CNPJ: 04.273.826/0001-
85 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ELISMAR RODRIGUES BESERRA, CPF: 568.996.021-72, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc -  nº 5000250-09.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1622; A-1623/2005, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 20.833,00 (vinte mil oitocentos e trinta e três reais) que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado TENREIRO & ROCHA LTDA CNPJ - 00.499.110/0001-40, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOAO GONÇALVES TENREIRO - CPF nº 121.965.842-15 E MIGUEL CLARO DA ROSA- CPF nº 
153.175.952-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – nº 5000196-43.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A-1030/2004, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 15.357,49 (quinze mil, trezentos e 
cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
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assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ELISMAR RODRIGUES BESERRA, CNPJ: 04.273.826/0001-
85 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ELISMAR RODRIGUES BESERRA, CPF: 568.996.021-72, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc -  nº 5000251-91.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1621/05, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.496,52 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado VASCONCELOS E LIMA LTDA CNPJ - 03.005.531/0001-65, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) RUY CESAR MARQUES DE VASCONCELOS - CPF nº 705.524.951-15 E MARIA GORETE LIMA 
DE CARVALHO - CPF nº 892.264.611-04, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – n º 5000202-50.2005.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-2078, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.663,00 
(nove mil e seiscentos e sessenta e três reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado COMÉRCIO E REP. REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 
36.841.500/0001-01 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) RAIMUNDO VIEIRA DE BRITO, CPF: 104.509.203-72; KELMA GOMER DE 
MATOS BRITO, CPF: 535.857.041-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000253-16.2005.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1564/05, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
1.728,26 (um mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado A M S CONVENIOS LTDA – ME - CNPJ - 03.921.170/0001-
05, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) GISELE MARTINS DA SILVA - CPF nº 002.894.121-70, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
– n º 5000203-98.2006.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). E-198/2005, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais), que deverá ser acrescido dos juros e multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
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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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado COMÉRCIO DE BORRACHAS ALIANÇA LTDA, CNPJ: 
00.095.823/0001-48 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOÃO BRAZ GONDIM, CPF: 010.959.511-49; NABOR DE SOUZA 
ARAÚJO JÚNIOR, CPF: 218.444.291-72, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000256-16.2005.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1563/05, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
145.220,81 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos) que deverá ser acrescido dos juros 
e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado WONEY MARCOS BORGES GAMA, CNPJ: 03.862.625/0001-
50 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) WONEY MARCOS BORGES GAMA, CPF: 576.507.301-82, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc -  nº 5000269-15.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-2042/2005, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 8.824,12 (oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e doze centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado DEUSIMAR CARNEIRO LOPES – ME - CNPJ - 
02.660.885/0001-80, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) DEUSIMAR CARNEIRO LOPES - CPF nº 344.921.273-72, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc – n º 5000208-23.2006.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-2352/2005, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.850,18 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais e dezoito centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado E SEABRA, CNPJ: 03.999.171/0001-64 e seu(s) Sócio(s) 
Solidário(s) ESVAMIN SEABRA, CPF: 018.529.651-34, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000274-08.2003.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-2018/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
9.574,61 (nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
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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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado ALESSANDRO LOPES SOARES ME/T&T CELULAR, CNPJ: 
03.922.131/0001-14 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ALESSANDRO LOPES SOARES, CPF: 039.418.376-21, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009270-14.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-2186/2010, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado J P CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ - 02.979.976/0001-83, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARIA CARDOZO - CPF nº 285.562.401-00 E JOAQUIM PAULA CARDOSO - CPF nº497. 
710.431-53, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – n º 5000209-08.2006.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S) A-36/2006, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 7.983,41 (sete mil, novecentos e 
oitenta e três reais e quarenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MARMORARIA VEREDA LTDA - CNPJ - 37.421.757/0001-69, 
e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) NILTON GOMES DE CAMPOS - CPF nº 590.748.926-04 E NAZRENO VIEIRA DE CAMPOS - 
CPF nº 397.162.796-04, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – n º 5000214-64.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S) A-1849/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 17.078,32 (dezessete 
mil setenta e oito reais e trinta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado M & M COM E ASSISTÊNCIA TEC. EM PURIFICADORES DE 
AGUA LTDA - CNPJ - 10.858.556/0001-77, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JULIANA ERONILDES DE JESUS CORREIA - CPF 
nº 915.618.331-34 E MARCOS MICENO DE SOUZA - CPF nº 389.632.211-72, por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – n º 
5000214-20.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) C-2287/2011, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 1.128,58 (um mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ALVES E HERMES DAMASO LTDA - CNPJ - 
37.321.627/0001-54, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOSÉ HERMES RODRIGUES DAMASO - CPF nº 093.804.691-87 E 
ROSILENE ALVES DAMASO - CPF nº 586.026.071-72, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – n º 5000223-26.2005.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-1186/2005 E A-1187/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 107.165,62 (cento e sete mil  cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado IONE JOSE AMARAL - CPF - 355.882.251-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc – nº5000226-78.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) D-72/2005, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.936,72 (seis mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e dois 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; FERCAR COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS 
LTDA- CNPJ - 04.588.696/0001-70, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s); FERNANDO NOGUEIRA DIOGO - CPF nº 151.233.401-49; 
JOSÉ CARDOSO FILHO – CPF n° 214.603.611-72; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000752-40.2008.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1138/2007; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
28.309,86 (Vinte e oito mil trezentos e nove reais e oitenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado COMERCIAL COSTA BARROS LTDA - CNPJ – 
60.926.672/0001-05, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ALCEU JURADO GARCIA - CPF nº 001.955.108-87, EDUARDO JURADO 
GARCIA - CPF nº 135.645.308-27 E ANGELA JURADO GARCIA BERGAMINI - CPF nº 219.299.548-24, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc – n º5000227-63.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-1560/2005, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 10.540,37 (dez mil quinhentos e quarenta reais e trinta e sete 



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3317 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE  ABRIL DE 2014 75 

 

 
 

centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; ESTENDESLAU CRUZ DE SOUSA - CPF - 200.441.513-49, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000756-77.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A- 890; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.552,15 (Dois mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e 
quinze centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; BATISTELLA HORTIFRUTI, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: n° 04.622.956/0001-8; seu(s) Sócio(s) Solidário(s); SADY BATISTELLA – CPF n° 
829.999.963-49; SADY BATISTELLA JUNIOR – CPF n° 986.220.641-15 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000758-
47.2008.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A- 1995/2008; A – 1783/2008; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 7.269,23 (Sete mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 
2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; M. C. M. DA SILVA - ME- CNPJ: n° 05.369.994/0001-31; 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s); MARIA CONCEIÇÃO MORAIS DA SILVA – CPF n° 007.398.101-03; por estarem atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc -  nº 5000759-32.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A- 5049/2007; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.452,79 (Três mil quatrocentos e cinqüenta e dois reais e setenta e nove 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; REMO DISTRIBUIDOR LTDA – ME - CNPJ: n° 
05.013.728/0001-71; seu(s) Sócio(s) Solidário(s); MARY LANGELA GOMES WANDERLEY PADILHA – CPF n° 301.004.021-
00; MAGNO PADILHA DE OLIVEIRA – CPF n° 783.722.591-00; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000760-
17.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A- 608/2008; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 66.860,70 (Sessenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e setenta centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
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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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; ADEMAR VITORASSI - CPF: n° 300.603.039-72; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5000769-76.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J- 225/2007; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.209,20 (Um mil duzentos e nove reais e vinte centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 
2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; VANUSA SOUZA PEDROSA – ME - CNPJ: n° 
03.733.183/0001-42; seu(s) Sócio(s) Solidário(s); VANUSA SOUZA PEDROSA – CPF n° 961.882.431-49; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc - nº 5000773-16.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A- 5155/2007; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 7.871,24 (Sete mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ALUIZIO CHAGAS BELEM DE ALENCAR- CPF - 
598.937.701-06, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – nº5000231-03.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S) D-100/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.020,37 (um mil e vinte reais e trinta 
e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; DISTRIBUIDORA SUPERGIRO LTDA - CNPJ: n° 
02.733.336/0002-70; seu(s) Sócio(s) Solidário(s); ANTONIO CARLOS VIANA  – CPF n° 014.632.549-01; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5000775-83.2008.827.2729  , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A- 4834/2007; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 120.515,40 (Cento e vinte mil quinhentos e quinze reais e quarenta 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3317 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE  ABRIL DE 2014 77 

 

 
 

na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado HIPOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA – 
ME - CNPJ – 04.520.523/0001-10, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) PROCÓPIO VIEIRA DA SILVA - CPF nº 091.154.631-68, 
MARCOS AURELIO REIS DA SILVA - CPF nº 335.910.081-68, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – n º5000444-
38.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-1216/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 22.660,66 (vinte e dois mil e seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado; APARECIDA JOSE DE ALMEIDA MAGALHAES – ME - 
CNPJ: n° 26.864.140/0001-00; seu(s) Sócio(s) Solidário(s); APARECIDA JOSE DE ALMEIDA MAGALHAES  – CPF n° 
360.391.601-87; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000776-68.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A- 4925/2007; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 19.737,99 (Dezenove mil 
setecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado 14 BRASIL TELECON CELULAR S/A  CNPJ – 
05.423.963/0001-11, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) PAULO PEDRÂO RIO BRANCO - CPF nº 071.802.685-34, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5009203-49.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-2899/2010; J-2900/2010; J-
2901/2010; J-2902/2010; J-2903/2010; J-2904/2010; J-2905/2010; J-2906/2010; J-2907/2010, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 15.650,55 (quinze mil seiscentos e cinqüenta reais e cinqüenta e cinco 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado ADAIR DE MIRANDA VELASQUE  CPF – 414.803.179-34, 
por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009205-19.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 000379/2008, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 5.473,80 (cinco mil quatrocentos e setenta e três reais 
e oitenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
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exequente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado CSE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA.  CNPJ 
– 02.652.468/0001-96, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 50092-41.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 014503/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.480,29 (quatro mil quatrocentos 
e oitenta reais e vinte e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado SIGMA DIVERSÕES E EVENTOS LTDA.  CNPJ – 
01.243.263/0001-94, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ANA LÚCIA METCHKO - CPF nº 614.743.989-87, e JOSÉ CARLOS 
DRUGOVICH – CPF n° 358.288.469-49 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009227-77.2011.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C-648/2010, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
54.851,38 (cinqüenta e quatro mil oitocentos e cinqüenta e um reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado RODRIGUES & SANTA LTDA - ME.  CNPJ – 
06.168.040/0001-23, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) PATRÍCIA RÉGIA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF nº 990.326.431-34, e 
TEREZA MARIA DE QUEIROZ RODRIGUES – CPF n° 598.359.401-00 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5009228-
62.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C-802/2011, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 2.375,05 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros 
e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado LIDER COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES 
LTDA,  CNPJ – 05.573.135/0001-60, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) DORACY DE FÁTIMA FELIX DE LIMA - CPF nº 
001.137.056-46, e MARIA DO CARMO NASCIMENTO – CPF n° 605.193.556-87 por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 
5009229-47.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C-43/2011, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 1.086,33 (um mil oitenta e seis reais e trinta e três centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado SEBASTIANA BORGES PARRIÃO,  CPF – 354.497.131-34, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009236-39.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 064587/2008, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.685,56 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais 
e cinqüenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado LIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES 
LTDA - ME  CNPJ – 05.573.135/0001-60, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) DORACY DE FATIMA FELIZ DE LIMA - CPF 
nº001.137.056-46, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001744-64.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A-2239/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 89.161,92 (oitenta e nove mil, cento 
e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado VERRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME   CNPJ - 07.000.727/0002-07, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ROSANGELA CRICA - 
CPF nº 108.169.548-01 e ANGELO CRICA JUNIOR – CPF nº 149.444.418-60, por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5000778-38.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-5154/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 182.090,15 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E NOVENTA REAIS E QUIZE CENTAVOS), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado HEDER BATISTA VIEIRA  CNPJ – 07.938.898/0001-92, por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001745-49.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-932/2008, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.686,21 (mil reais seiscentos e oitenta e seis reais e 
vinte um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
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exequente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado LEONARDO FREDERICO FREGONESI - CPF nº 
160.770.518-45, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000783-60.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20080000919, 20080000920, 21541.95.94822.1 e 21634.274.94822.214, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo é de R$ 3.283,41 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PALMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME   
CNPJ - 05.952.465/0001-66, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARCELO SCHERR DOS SANTOS CALDEIRA - CPF nº 
088.411.917-32 e SANDRA MARIA SOARES BORGES CALDEIRA – CPF nº 623.943.551-15, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
-  nº 5000784-45.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-5097/2007, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 3.351,36 (TRÊ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS 
CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado BANCO POPULAR DO BRASIL  CNPJ – 06.043.056/0001-00, 
por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001748-04.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-318/2008, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.345,62 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado CASA DA ILUMINAÇÃO IND. E COM. DE LUMINÁRIAS 
LTDA  CNPJ – 06.861.771/0001-93 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JULIANA AFONSO SOARES - CPF nº 781.247.271-04, 
DAYANA AFONSO SOARES – CPF nº 840.918.431-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001752-41.2009.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-4832/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
6.039,61 (seis mil, trinta e nove reais e sessenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
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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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado EVA DO CARMO GOUVEIA NOGUEIRA  CPF - 500.992.480-
34, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000788-82.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-886, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.013,54 (UM MIL E TREZE REAIS E CINQUENTA E 
QUATRO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado TEKNICA SERVIÇOS LTDA  CNPJ – 03.827.266/0003-62 e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) SANDRO WESLEY DA SILVA LOPES - CPF nº 216.300.463-53, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
-  nº 5001761-03.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-234/2008, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 2.405,94 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado CENTRO ELETRO LTDA  CNPJ - 86.790.383/0002-45, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) SILVANIA GONCALVES DE MATOS GUEDES - CPF nº 611.961.341-20 e CAMILA GUEDES 
MATOS – CPF nº 725.900.091-00, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000789-67.2008.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-281/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
2.230,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado D VIDROS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA  CNPJ – 
05.127.103/0001-30 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ROMILDO DA SILVA - CPF nº 624.204.024-72 E ROMARIO FERREIRA 
DOS SANTOS – CPF nº 710.156.801-78, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001762-85.2009.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-127/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
129.695,28 (cento e vinte nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros e 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. E, para que chegue ao conhecimento 
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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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado VENEZA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA  CNPJ - 05.016.270/0001-04, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) GILMAR CANDIDO - CPF nº 510.862.801-30 e SIMONE 
MOREIRA ALVES CANDIDO – CPF nº 625.082.101-53, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000791-37.2008.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). a-5159/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
4.470,29 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos 
juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado M H D FERREIRA & CIA LTDA-ME  CNPJ – 02.031.271/0002-
10 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARIA HELENA DUARTE FERREIRA - CPF nº 792.067.191-49 E CESAR MARQUES 
DUARTE – CPF nº 824.633.281-34, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 500176455.2009.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-344/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
5.376,87 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado CHAGAS E REIS LTDA  CNPJ - 05.339.465/0001-95, e seu(s) 
Sócio(s) Solidário(s) MARIA JOSE DOS REIS NUNES - CPF nº 705.970.063-34 e GERCELI CHAGAS RIBEIRO VIEIRA – 
CPF nº 898.910.741-53, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000798-29.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A-4852/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 38.351,75 (TRINTA E 
OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros 
e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado JOELSON DA SILVA CPF – 107.685.689-50, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5001775-84.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-211/2007, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.303,36 (um mil, trezentos e três reais e trinta e seis centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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 
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bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado NORTE COM E DIST DE AMAT CONSTRUÇÃO LTDA  CNPJ 
- 37.416.856/0001-52, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARIA DE FATIMA SOARES - CPF nº 094.849.571-53 e ANTONIO 
JOSE DE ARAUJO – CPF nº 099.669.191-04, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000804-36.2008.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-4502/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
184.814,46 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATRORZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado VENEZA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA  CNPJ – 05.016.270/0001-04 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) GILMAR CANDIDO - CPF nº 510.862.801-30 E SIMONE 
MOREIRA ALVES CANDIDO – CPF nº 625.082.101-53, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001783-61.2009.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1993/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
4.593,47 (quatro mil, quinhentos e noventa e três  reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 
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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado PANABENS - ELETRO ELETRÕNICOS LTDA  CNPJ - 
01.201.325/0001-03, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) CARLOS ALBERTO SILVA - CPF nº 082.000.168-62, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5000805-21.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-629/2008, J-630/2008 e J-
631/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 27.442,48 (VINTE E SETE MIL, 
QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 
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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado E F ALECRIN - ME  CNPJ - 04.278.831/0001-80, e seu(s) 
Sócio(s) Solidário(s) EDMA FERREIRA DE ALECRIN - CPF nº 380.471.101-44, por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5000808-73.2008.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-4839/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 1.632,20 (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), que deverá ser 
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acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado VIA BELA LTDA - ME CNPJ - 02.532.812/0001-03, e seu(s) 
Sócio(s) Solidário(s) GERSON ELIAS DE SOUSA - CPF nº 049.761.261-53 e AILSON JOSE MOURA COSTA – CPF nº 
858.151.361-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000806-06.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A-555/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 62.856,76 (SESSENTA E DOIS MIL, 
OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado VIA PALMAS COMERCIO ATACADISTA LIMITADA - ME  
CNPJ - 05.422.659/0001-50, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) CICERA DO CARMO ALVES DE LIMA - CPF nº 370.572.194-15 e 
MAGDA ALVES DE LIMA – CPF nº 774.664.624-72, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000809-58.2008.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-5152/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
166.001,30 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 
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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado SHOP SAT LTDA - ME  CNPJ - 02.991.505/0001-90, e seu(s) 
Sócio(s) Solidário(s) IRENILDE PEREIRA DA SILVA - CPF nº 766.269.541-72 e RAIMUNDA CATIA PEREIRA DA SILVA – 
CPF nº 940.864.861-72, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000810-43.2008.827.2729 , que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A-5137/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 29.980,82 (VINTE 
NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado SOLUCAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO 
LTDA - ME  CNPJ - 05.567.908/0001-03, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOAO EDUARDO FERREIRA DE MORAES - CPF nº 
355.398.791-04 e LAURA MARIA APARECIDA CORREIA MORAES – CPF nº 994.767.031-72, por estarem atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc -  nº 5000811-28.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
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(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-303/2008, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 14.605,14 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUATRORZE 
CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - 
CNPJ: 07.779.661/0001-06 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), CARLOS EDUARDO BONIFACIO FONSECA - CPF: 846.306.631-
34 e JANAINA MARIA ANDRADE AIRES FONSECA- CPF 880.424.561-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5000829-49.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-0112/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$  2.578,27 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado LUIZ CLAUDIO DE LUNA FREIRE - ME  CNPJ - 
38.146.585/0001-25, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) LUIZ CLAUDIO DE LUNA FREIRE - CPF nº 256.070.651-20, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5001499-97.2002.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 2.540-B/2002, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 8.012,45 (OITO MIL E DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO 
CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado L C TEIXEIRA, CNPJ N 03.891.727/0001-02,e seu(s) Sócio(s) 
Solidário(s), LUCILENE CARDOSO TEIXEIRA CPF 869.176.681-6, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000831-
19.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A - 1362/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 7.612,62 (Sete mil, seiscentos e doze reais e sessenta e dois centavos) que deverá ser acrescido dos 
juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado ALICE DA SILVA AIRES COSTA, CPF 100.842.663-68, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000823-42.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-606/2003, cujo valor até a 
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data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ RS 2899,26 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e seis 
centavos). que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado DOM PESCARIA RESTAURANTE LTDA  CNPJ - 
37.420.502/0001-81, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) DALVA RODRIGUES CHAVES - CPF nº 349.960.361-68, EDIMILSON 
ELIAS DIA – CPF nº 283.178.581-20 e MANOEL MARLON PEREIRA – CPF nº 246.991.791-34, por estarem atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc - nº 5001538-94.2002.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 2.426-B/2002, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.279,93 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E 
TRÊS CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado PALMASTEC COM EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA - 
CNPJ: 38.141.605/0001-96 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), PAULO ROGÉRIO RANZI - CPF:537.980.231.15 e JOÃO 
ANTONIO AMARAL - CPF 176.650.003-04, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000930-96.2002.827.2729, 
que lhe move  A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-0294/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
43.319,02 ( quarenta e três mil trezentos e dezenove reais e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado PHARMACOM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA  CNPJ - 05.459.622/0001-04, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ELIANE PITMAN DIAS MORAIS - CPF nº 612.914.631-00 e 
LUIZ EDUARDO MORAIS BARROS – CPF nº 010.881.391-67, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5002396-
13.2011.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C-1170/2011, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 3.953,94 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado MARIA SOARES MACHADO - ME, CNPJ n.° 
04.641.484/0001-09 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), MARIA SOARES MACHADO, CPF: 340.484.723-72, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
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Eletrônico - e-Proc -  nº 5000932-66.2002.827.2729, que lhe move  A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) 2607-B/2002, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.441,79 (Nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e 
nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado MARCOS ANDRE DE MATOS  CPF - 059.797.466-76, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5002661-83.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-900/2008, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.420,00 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado MARIA SOARES MACHADO - ME, CNPJ n.° 
04.641.484/0001-09 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), MARIA SOARES MACHADO, CPF: 340.484.723-72, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5000932-66.2002.827.2729, que lhe move  A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) 2607-B/2002, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.441,79 (Nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e 
nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
FRANGÃO LTDA, CNPJ n.°00.838.139/0001-09 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), LUCIENE DE SOUZA NOVAES , 
CPF:197.997.052-15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000967-26.2002.827.2729, que lhe move  A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S)  895-B/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 34.341,58 (trinta e 
quatro mil trezentos e quarenta e um centavos e cinqüenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado ELETROCOOP COMPRA PROGRAMADA DIREITO DA 
FABRICA LTDA  CNPJ - 03.792.963/0001-63, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ALEX MOURA MARQUES - CPF nº 884.542.903-
20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000816-50.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
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como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-592/2008, J-
593/2008, J-595/2008 e J-596/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 24.725,00 (VINTE E 
QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
PLANALTO DO SUL LTDA-ME, CNPJ n.° 07.452.182/0001-80 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), ANTONIO AQUILES DE MELO 
FILHO, CPF: 002.784.563-08 e LETÍCIA MARIA NERIS MELO  - CPF: 875.590.563-34 por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tomem conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5001670-10.2009.827.2729, que lhe move  A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S)  A-147/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 22.421,40 ( vinte e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado DUARTE CORDEIRO & CIA LTDA, CNPJ n.° 
02.461.075/0001-03 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), EDVAL FERREIRA AMARAL, CPF:216.921.491-72 e MARIA ELIANA 
DUARTE CORDEIRO - CPF: 216.921.491-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tomem 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001702-15.2009.827.2729, 
que lhe move  A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S)  A-1529/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
13.862,42 ( treze mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 
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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado EXTRASUL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA  CNPJ - 05.068.951/0001-16, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ADEMAR OTONI DO NASCIMENTO - CPF nº 012.746.511-
15, CLAUDIO VAIR OTONI – CPF nº 302.256.631-04 e CLAUDIMAR OTONI DO NASCIMENTO – CPF nº 332.936.511-00, por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5002671-30.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1091/2008, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 81.405,51 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E 
CINTO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado OTICA TIVI LTDA  CNPJ - 07.104.533/0001-62, e seu(s) 
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Sócio(s) Solidário(s) VIVALDO DE SOUZA MARTINS - CPF nº 117.896.891-04 e THIANNINE NUNES MARTINS – CPF nº 
864.949.101-49, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5002678-22.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A-811/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.625,00 (UM MIL, SEISCENTOS E 
VINTE E CINCO REAIS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado LINCOLN M DE HOLANDA  CNPJ - 07.104.596/0001-19, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) LINCOLN MARQUER DE HOLANDA - CPF nº 982.860.991-68, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
- nº 5002688-66.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-2377/2008, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 16.541,35 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS E TRINTA E 
CINCO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 
exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado S R F DIAS & CIA LTDA - ME  CNPJ - 56.761.711/0001-33, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) SANDRO ROBERTO FAGUNDES DIAS - CPF nº 068.114.468-89, por estarem atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc - nº 5002693-88.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-496/2009, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.720,00 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS), que deverá ser acrescido 
dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado IMPEMAX ENGENHARIA, EMPERMEABILIZAÇÃO E 
DRENAGEM LTDA CNPJ: 05.577.191/0001-72 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) OLIMPIO RIBEIRO CPF:055.417.528-25, por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000825-12.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-390/2008, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 8.844,92 ( oito mil oitocentos e quarenta e quatro 
reais e noventa e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado JOSE ROBERTO GONCALVES  CPF - 239.631.746-68, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5002694-39.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 21339.283.29144.25, 
21339.284.29144.25, 21339.285.29144.25, 21339.286.29144.25, 21339.287.29144.25, 21339.288.29144.25, 
21339.289.29144.25, 21339.290.29144.25, 21339.291.29144.25, 21339.292.29144.25, 21339.293.29144.25 e 
21339.294.29144.25, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.580,96 (UM MIL, QUINHENTOS 
E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado RODEIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LTDA, CNPJ: 
38.149.837/0001-70 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) TARCISO NEVES PEREIRA JUNIOR, CPF: 779.428.921-15 e LIDIANE 
NEVES PEREIRA CPF: 875.274.801-49, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000792-51.2010.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-484/2010, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
52.446,61 (cinqüenta e dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) que deverá ser acrescido 
dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado E. B. DE ALMEIDA - EPP, CNPJ: 03.637.830/0001-12, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s), ELEAZAR BEZERRA DE ALMEIDA, CPF: 095.913.543-04, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
-  nº 5000791-66.2010.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C- 126/2010, C-127/2010, C-78/2010, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 169.505,05 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e cinco 
reais e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado CARTOGRAFICA EDITORA DO TOCANTINS LTDA, 
CNPJ: 37.418.043/0001-00, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), SANDRA LUCIA SILVA LORENZETTI DE CASTRO, 
CPF:190.480.091-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000790-81.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S).A-625/2010, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 118.134,45 ( cento e 
dezoito mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado ELETROWATTS COM DE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ n° 
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00.361.892/0001-56, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), ALA KARDEC GARCIA JÚNIOR, CPF N° 315.875.771-00; FABIANA 
CAMPOS FAQUINELI GARCIA, CPF N° 795.001.451-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 5000781-56.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A-801/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 52.907,45(cinquenta e 
dois mil novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado  ELETROWATTS COM DE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ n° 
00.361.892/0001-56, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), ALAN KARDEC GARCIA JÚNIOR, CPF N° 315.875.771-00; FABIANA 
CAMPOS FAQUINELI GARCIA, CPF N° 795.001.451-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –5000773-79.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A-706/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 95.246,79(noventa e 
cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado MAURO HENRIQUE LIMA BONI, CPF n°587.094.281-00, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
5002958-56.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 052793/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 7.751,63 (sete mil setecentos e cinqüenta e um mil sessenta e três reais), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado EDUARDO CALDEIRA FILHO,CNPJ n°01.271.168/0001-02, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s), EDUARDO CALDEIRA FILHO, CPF N°626.676.371-00, por estarem atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 5002952-49.2010.827.2729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) 2011-B; 2014-B/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de 
R$ 12.978,18 ( doze mil novecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado D ALVES BORGES –ME, CNPJ n° 36.838.738/0001-70, e 
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seu(s) Sócio(s) Solidário(s), DORIVAN ALVES BORGES, CPF N°328.657.911-49, por estarem atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 5002888-39.2010.827.2729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S)B-089/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
6.930,69 ( seis mil novecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado ELETRO COMETA MOT E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ n° 
33.465.287/0002-65, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s), FERNANDO NOGUEIRA DIOGO - CPF N°151.233.401-49 e JOSE 
CARDOSO FILHO CPF: 214.603.611.72, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 5000633-16.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S) 5000633-16.2007.827.2729, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 8.928,94 ( oito mil, 
novecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado S P DA ROCHA E CIA LTDA  CNPJ – 04.042.790/0001-29, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) SEBASTIAO PEDRO DA ROCHA - CPF nº185.540.598-91 e MARIA GOMES ROCHA – CPF 
nº258.601.828-13 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001127-07.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A-403/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 27.264,68 (vinte e sete mil duzentos 
e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado C V COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  CNPJ 
– 00.350.308/0001-67, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) a EDIELSON MIRANDA DE SOUSA- CPF n°002.051.571-5 e CARLOS 
ROGÉRIO RUIZ – CPF nº126.822.168-6 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001121-97.2009.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1632/200, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
18.827,7 (dezoito mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 
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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
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Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MARQUE E LEAL LTDA  CNPJ – 03.731.404/0001-43, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARIA APARECIDA LEMES LEAL DE MARQUE - CPF nº 623.330.701-53 e GILMAR ANTÓNIO 
DE MARQUE – CPF nº 393.462.420-00 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000997-61.2002.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). ° 946-B/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
2.768,80 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: S G PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA -  CNPJ – 
33.568.874/0001-07, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): MILTON NUNES DE OLIVEIRA - CPF nº: 128.332.231-53, e, MAILDE 
MARRA DE OLIVEIRA – CPF n°: 307.116.301-00, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  5002838-13.2010.827.2729  que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-0246/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$: 
12.785,11 (doze mil setecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado JOAREZ SOARES DA COSTA  CNPJ – 01.069.297/0001-04, 
e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOAREZ SOARES DA COSTA - CPF nº155.606.782-87, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
-  nº 5000979-40.2002.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S).2518-B, 2523-B/2002, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 13.238,23 (treze mil duzentos e trinta e oito reais e vinte três centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: MERCADO INDEPENDENCIA LTDA -  CNPJ – 
00.806.015/0001-41, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): JOAREZ SOARES DA COSTA -CPF nº: 155.606.782-87, e, FRANCISCA 
LEITE DA COSTA – CPF n°: 872.587.731-34, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 5002874-55.2010.827.2729 , 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): 908-B/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$: 
7.140,46 (sete mil cento e quarenta reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado J L DE SOUSA MERCANTIL - ME  CNPJ – 01.311.333/0001-
02, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOSÉ LOPES DE SOUSA - CPF nº467.735.093-00, por estarem atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5000963-42.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-93/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 5.544,53 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: F A TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA -  CNPJ 
– 37.132.404/0003-00, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): CLAUDIA LOPES DE ARAUJO - CPF nº: 008.805.424-11, e, JOSE 
FRANCISCO SORRENTINO  – CPF n°: 477.464.407-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 5002876-25.2010.827.2729 , 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): 215-B/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$: 
19.578,50 (dezenove mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 
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 exeqüente. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: TALISMÃ JOIAS E CONFECÇÕES LTDA -  CNPJ – 
37.381.340/0001-10, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): TANIA REGINA SENN - CPF nº: 406.054.001-30, e, VERA LUCIA 
MOREIRA SENN – CPF n°: 474.856.551-91, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5002866-78.2010.827.2729  , 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-0225/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de 
R$: 6.613,20 (seis mil seiscentos e treze reais e vinte  centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado CHOPPILEQUE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME -  CNPJ 
– 03.955.561/0001-32, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): JOAO CANDIDO RIOS NETO - CPF nº: 331.735.831-91, MARCIA CILIA 
CAETANO DA SILVA RIOS – CPF: 340.802.951-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 5000761-65.2009.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-640/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$: 
76.047,21 (setenta e seis mil quarenta e sete reais e vinte e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
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que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: F MOREIRA DE JESUS -  CNPJ – 04.027.210/0001-24, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s): FLAVIANY MOREIRA DE JESUS - CPF nº: 955.645.001-72, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
-  nº: 5000758-13.2009.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-1757/2008, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$: 31.834,89 (trinta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: CLASSE HABITACIONAL LTDA -  CNPJ – 05.063.933/0001-
41, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): JOBSON FURBINO TEIXEIRA - CPF nº: 692.836.996-53, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
-  nº: 5000612-06.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): E-061/2007, E-067/2007, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$: 20.046,82 (vinte mil quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: EPTI-EDITORA DE PUBLICAÇÕES CIENTIFICAS 
INTERNACIONAIS LTDA – ME -  CNPJ – 00.472.945/0001-06, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): ARNALDO CAETANO DE 
ANDRADE - CPF nº: 502.405.959-04, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 5000587-90.2008.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): J-447/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$: 
2.018,44 (dois mil dezoito reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: FORMATO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - ME 
-  CNPJ – 04.170.986/0001-07, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): MARIO ALBERTO LUZZA - CPF nº: 435.233.230-53, e, FABIO 
DE OLIVEIRA SOARES – CPF n°: 520.216.101-87 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 5000584-38.2008.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-4867/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de 
R$: 24.079,29 (vinte e quatro mil setenta e nove reais e vinte e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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 
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Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: DANIEL MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS  – CPF n°: 
695.706.809-97, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 5000583-53.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S): A-792/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$: 1.145,38 (um mil cento e quarenta e 
cinco reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: IRENICE BEZERRA PERERIRA -  CNPJ – 02.155.442/0001-
32, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): IRENICE BEZERRA PERERIA - CPF nº: 621.321811-53, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
-  nº: 5000582-68.2008.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-321/2008, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$: 2.662,35 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: LIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES 
LTDA -  CNPJ – 05.573.135/0001-60, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): DORACY DE FATIMA FELIX DE LIMA - CPF nº: 
001.137.056-46, e, MARIA DO CARMO NASCIMENTO – CPF n°: 605.193.556-87, por estarem atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 
5000580-98.2008.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-305/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$: 2. 508,61 (dois mil quinhentos e oito reais e sessenta e um centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado SANDRA REGINA BENVINDO DA FONSECA SILVA  CPF-
058.769.072-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5002986-24.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 064356/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.408,15 (três mil quatrocentos e 
oito reais e quinze centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado WANDER DIVINO MENDES  CPF-133.664.161-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5002982-84.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 071080/2008, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.575,54 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e 
quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PEDRO FERREIRA QUEIROZ  CPF-064.691.162-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5002971-55.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 057752/2008, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.301,21 (três quatro mil trezentos e um reais e vinte e um centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado SOUSA & FIDELIS LTDA  CNPJ – 00.738.530/0001-31, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) NOÉLIA SIVA DE SOUSA - CPF nº413.279.423-72 e IVAN FIDELIS AMORIM – CPF 
nº991.666.011-50 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5002968-03.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). E-1360/2001, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 5.540,23 (cinco mil quinhentos 
quarenta reais e vinte e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado EDSON ROBERTO ARAUJO ROCHA  CPF-137.840.995-72, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5002965-48.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 019854/2008, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.882,11 (seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e 
onze centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA  CNPJ-00.008.344/7441-72, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
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FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5002816-52.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 366-B/2003, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.303,54 (dois mil trezentos e três reais e cinqüenta e 
quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado LIMA E OLIVEIRA LTDA  CNPJ – 03.155.550/0001-78 , e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARIA ANDREIA ALVES OLIVEIRA - CPF nº468.686.582-49 e WALDEMIR GAMA DE LIMA – 
CPF nº590.325.371-72 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000998-46.2002.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). 2541-B/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.765,53 (três mil 
setecentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: GARCIA & GARCIA LTDA -  CNPJ – 04.366.835/0001-10, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 5002887-54.2010.827.2729  , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): 026814/2008, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$: 10.162,65 (dez mil cento e sessenta e dois reais e 
sessenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: CHAMBARELLI DE ANDRADE COM. IND. E CONST. LTDA 
-  CNPJ – 01.252.384/0001, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): SIMONE CHAMBARELLI DE ANDRADE - CPF nº: 072.365.357-70, 
e, MARCO ROBERTO DE ANDRADE FILHO – CPF n°: 971.409.294-91, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº: 5002886-
69.2010.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-2119/03, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$: 15.015,18 ( quinze mil quinze reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MARCELO ALVES SILVA  CNPJ – 37.415.544/0001-24, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARCELO ALVES SILVA - CPF nº147.613.468-50, por estarem atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
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5001383-13.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1039/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 9.215,79 (nove mil duzentos e quinze reais e setenta e nove centavo), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: FRANCO E ALMEIDA LTDA. -  CNPJ – 26.946.319/0033-85, 
e seu(s) Sócio(s) Solidário(s): WELINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF nº: 123.004.701-87, EDMAR FRANCO DE 
PAIVA – CPF n°: 129.292.201-04, e, ALCY ALVES – CPF n°: 222.944.571-53, por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  5002885-
84.2010.827.2729   que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S): A-512/2009, A-513/2009,, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$: 118.489,57 (cento e dezoito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e sete 
centavos)), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado V. A. DE SIQUEIRA,  CNPJ – 05.097.550/0001-94, e seu(s) 
Sócio(s) Solidário(s) VILMA ALVES DE SIQUEIRA - CPF nº 832.902.499-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 
5009238-09.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1313/2009; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 55.970,30 (cinqüenta e cinco mil novecentos e setenta reais e trinta centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado M. C. M. DOS SANTOS,  CNPJ – 04.402.766/0001-53, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS - CPF nº 872.253.361-34, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-
Proc - nº 5009246-83.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C-669/2011; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 7.428,60 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado RESTAURANTE LUZ DO SOL LTDA - ME,  CNPJ – 
06.240.361/0001-91, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOSÉ PIRES DE MOURA - CPF nº 006.030.218-67, e MARIA JOSÉ 
BONFIM COELHO DE MOURA – CEF nº 044.528.158-80  por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5009250-23.2011.827.2729, 
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que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1022/2009; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
18.555,29 (dezoito mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 
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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado FRANCO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ – 
36.874.048/0001-76, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) LUIZA APARECIDA PEREIRA FRANCO - CPF nº 093.977.441-00, e 
ROMES FRANCO RIBEIRO – CEF nº 123.991.591-87  por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5009253-75.2011.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1180/2009; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
6.872,36 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado PANIFICADORA VENEZA LTDA - ME,  CNPJ – 
03.213.511/0001-80, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) LAEL MOTA LEAL - CPF nº 712.280.801-78, e MARCIO MOTA LEAL – 
CEF nº 862.765.811-00  por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5009254-60.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A-242/2010; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 27.759,99 (vinte e sete 
mil setecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO da executada BANDEIRANTES INF. COM. E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
01.056.171/0001-03, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOSEMBERGUE SILVA OSORIO, CPF nº 478.358.931-34, por estar(em) 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome(m) conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5002748-39.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-487/2009, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.623,76 (nove mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado DRUMMOND CONSULTORIA PEDAGOGICA LTDA - ME,  
CNPJ – 04.457.723/0001-25, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) LUCINEIDE NAZARENO MOTA - CPF nº 500.316.601-00,  por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
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FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5009257-15.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-3205/2010; J-
3206/2010 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.553,00 (três mil quinhentos e cinqüenta e 
três reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado SOBRAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,  CNPJ – 
03.962.524/0001-51, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) NEREU RIBEIRO SOBRAL - CPF nº 152.993.333-15,  por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc - nº 5009258-97.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J-2996/2010 cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MARIA GENEROSA BATISTA DOS SANTOS CPF – 
285.679.001-15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº5002790-88.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S) J-1150/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.985,00 (dois mil e novecentos e 
oitenta e cinco reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado CIAVEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA,  CNPJ - 
00.939.494/0001-74, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) CEPASA CONST. PAVIM. SANEAMENTO E EMPREEND. S/A - CNPJ nº 
04.268.734/0001-07 e ADRIANA CECILIA TEIXEIRA TELES, CPF nº 292.107.981-04, por estarem atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5000394-12.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A – 4496/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 46.931,77 (Quarenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado LANCHONETE E RESTAURANTE BURBURINHO LTDA. – 
ME,  CNPJ - 04.926.061/0001-35, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) NADIR IRACEMA ZAINE BIONDI - CPF nº 264.829.048-66 e 
IRINEU BIONDI, CPF Nº 516.837.418-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000393-27.2007.827.2729, que lhe move A 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A- 1368/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
1.064,51 (Hum mil, sessenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado CONSULTANET PUBLICIDADE EMPRESARIAL EIRELI – 
ME,  CNPJ - 05.724.321/0001-52, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) KLEBER MOREIRA LIMA - CPF nº 273.835.228-08, por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000391-57.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). E -089 A E- 
093/06, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 21.771,00 (Vinte e um mil, setecentos e 
setenta e um reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado EDITORA DE LISTAS TELEFONICAS REGIONAIS LTDA,  
CNPJ - 01.045.697/0001-80, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JOILSON XAVIER DA SILVA - CPF nº 114.249.508-64, por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000410-63.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). E-133/2007 À 
E-135/2007, E-139/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 13.400,00 (Treze mil e 
quatrocentos reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado JOÃO CARLOS RELA CPF – 031.483.788-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc - nº 5003237-42.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) 034555/2008, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.601,80 (seis mil e seiscentos e um reais e oitenta centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado FATIMA APARECIDA BORGES ALVES,  CPF:  150.597.536-
20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº  5001803-18.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20100007827 e 
20100007828, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.544,64 (Hum mil, quinhentos e 
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quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado VITOR PESCE,  CPF - 103.807.788-58 , por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico 
- e-Proc -  nº 5001815-32.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 070406/2008, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.392,59 (Três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinqüenta e nove 
centavos ), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 26 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado CENTRO AÇP COM VAREJ. ATAC DE FERRAGENS LTDA , 
CNPJ- 05.125.779/0001-95 , e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) RAIMUNDO REIS DE SOUZA - CPF nº 548.221.731-00 e LORENA 
RANGEL DE SOUZA – CPF Nº: 766.197.961-68 , por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001858-66.2010.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J- 1973/2010, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
4.811,00 (Quatro mil, oitocentos e onze reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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 exeqüente. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado GUIA BRASIL-TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO DE 
LISTAS TELEFONICAS CNPJ - 06.033.166/0001-90, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) NAIR VICENTE PAULINO - CPF nº 
025.111.538-07, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº5002754-46.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S) J-498/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.364,00 (três mil e trezentos e 
sessenta e quatro reais), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado DEISE MARIA SOARES COSTA CARVALHO, CNPJ - 
354.647.121-00 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001890-71.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 015445/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$  3.768,21 (Três mil, setecentos e 
sessenta e oito mil, vinte e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
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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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina a CITAÇÃO do executado BBSC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , 
CNPJ - 85.287.480/0002-57 , e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) LIEU CHIEN IEN - CPF nº 029.489.468-32, E MARCOS PORFIRIO 
DE SOUZA, CPF Nº 808.481.509-10 por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001892-41.2010.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1026/2009, A- 1029/2009, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
é de R$ 272.131,62 (Duzentos e setenta e dois mil, cento e trinta e um reais, sessenta e dois centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REPRESENTAÇÃO 
CENTRO OESTE CNPJ – 05.307.428/0002-02, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA - CPF nº 
226.563.834-04 e CIVIANE DINANCY ALVES TORRE CPF -nº 781.874.865-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5001136-66.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-1266/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 4.154,34 (quatro mil cento e cinqüenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado JALDO ANTÔNIO MOURA DE SOUSA, CPF n° 158.552.951-
68, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) JALDO ANTÔNIO MOURA DE SOUSA, CPF N° 158.552.951-68, por estarem atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico 
- e-Proc -  nº 5001203-31.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). J- 461/2008, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinqüenta reais), que deverá ser acrescido dos 
juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina à CITAÇÃO do executado CIAVEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ n° 
00.939.494/0001-74, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) CEPASA CONST. PAVIM SANEAMENTO E EMPREEND. S/A CNPJ: 
04.268.734/0001-07 e ADRIANE CECÍLIA TEIXEIRA DE O. TELES CPF: 292.107.981-04, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
-  nº 5001148-80.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A-2082/2008, cujo valor até a data do ajuizamento 
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do referido feito executivo é de R$ 3.232,23 (tres mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos, que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado JESUS & BATISTA LTDA CNPJ – 05.426.976/0001-44, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) DALVA APARECIDA DE JESUS - CPF nº 448.871.321-15 e  ABERLON BATISTA DA SILVA - 
CPF nº 709.585-721-00, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001209-38.2009.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A-1008/2008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 6.432,95 (seis mil 
quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...Determina à CITAÇÃO do executado MAGNÓLIA RAKEL BASTOS RIBEIRO DE SOUSA CNPJ - nº 
07.572.524/0001-04, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MAGNÓLIA RAKEL BASTO RIBEIRO DE SOUSA CPF - N° 358.131.688-
93, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001282-39.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C-509/2011, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.240,98 (dois mil duzentos e quarenta reais e 
noventa e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina à CITAÇÃO do executado DIVINO LUIZ DA SILVA  CNPJ – 00.003.627/3491-72,  por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001289-65.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 017208/2008, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 8.287,94 (oito mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...  Determina à CITAÇÃO do executado DIRECT LINE COMERCIO DE CELULARES LTDA  CNPJ -
07.905.773/0001-66 e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) KENNYTON EDUARDO ALVES CPF N° 861.006.371-20 e MICHELLE 
ALVES DE OLIVEIRA LUCENA CPF N° 006.301.091-76, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5001298-90.2011.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C– 514/2011, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
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1.111, 70 (um mil cento e onze reais e setenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ESPORTIVA COM DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA  
CNPJ – 03.750.465/0001-58, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) WILSON FELICIANO DA SILVA - CPF nº 158.270.201-25 e 
VILMONDES  FERREIRA DA SILVA CPF - nº 663.253.661-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5003061-
63.2010.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A- 1840/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 9.102,30 (nove mil cento e dois reais e trinta centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ENSAIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
LABORATORIAIS LTDA. - ME  CNPJ - 06.338.135/0001-48, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) BEATRIZ PONTES NOGUEIRA 
VASCONCELOS - CPF nº 019.993.351-34, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000579-16.2008.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A – 4838/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
5.652,72 (CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MINERACAO JM LTDA - ME  CNPJ - 24.821.548/0001-60, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) DAVID CAMARGO JANZEN, CPF nº: 006.107.671-60, por estarem atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 
5000574-91.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). A – 1972/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 29.607,18 (vinte e nove mil seiscentos e sete reais e dezoito centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado MUNIZ & MUNIZ LTDA. - ME CNPJ - 07.073.074/0001-05, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) RAIMUNDA MUNIZ DE SOUZA - CPF nº 021.830.302-59, JOÃO WALDECY MUNIZ DE SOUZA – 
CPF nº 065.143.162-04, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000572-24.2008.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
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PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S). A – 1946/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.799,79 (DOIS MIL 
SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado FERROTINS IND E COM DE FERRO LTDA  CNPJ - 
04.523.206/0001-57, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) NERCILIA CAMILO DA COSTA - CPF nº: 147.931.481-15, JOÃO 
REZENDE DA CRUZ – CPF nº 218.900.641-49, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5032839-10.2012.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). H – 6/2012, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
24.706,87(vinte e quatro mil setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado TOCANTINS TEXTEIS IND E COM DE CONF. LTDA CNPJ - 
06.077.752/0001-37, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s ADEMIR JOSE KLOCKNER, CPF nº 220.646.990-15, PAULO MOACIR 
KLOCKNER, CPF nº 460.307.780-72, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5025760-77.2012.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C – 731/2012, C – 1688/2012, C – 1944/2012, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 4.350.909,36 (quatro milhões trezentos e cinquenta mil novecentos e nove reais e trinta e 
seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado SUPERMERCADO ATACADO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS VALLE VERDE LTDA CNPJ - 09.276.959/0001-29, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) ALEX COIMBRA - CPF nº 
698.792.571-20, ANTONIO DA SILVA COIMBRA FILHO - CPF nº 704.875.968-20, FABIANA COIMBRA - CPF nº 067.079.586-
07, MARIA ILZA RIBEIRO COIMBRA, CPF nº 181.951.996-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5025386-
61.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). C - 1042/2012, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 119.762,05 (cento e dezenove mil setecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
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Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado FORTALEZA COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA-ME  , CNPJ - 
00.570.430/0001-49, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) MARIA TEREZINHA MONTEIRO NETA RIBEIRO - CPF nº 396.419.963-04 
e MAZOLENE PAIVA RIBEIRO - CPF nº 433.761.341-20  , por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  5000316-
18.2007.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-1127-2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 13.028,71 (TREZE MIL, VINTE E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), que deverá ser acrescido 
dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado VIERA & DUARTE LTDA, CNPJ -  00.675.628/0001-97, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) CELINA BARROSO VIEIRA - CPF nº 493.546.041-53 e LEONARDO BARROSO DUARTE - CPF 
nº 717.341.041-04, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  5000161-83.2005.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S) A-2085-2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 9.362,86 ( NOVE MIL, TREZENTOS 
E SSSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado R. I. S. MIRA-PAPELARIA, CNPJ -04.529.972/0001-29, e 
seu(s) Sócio(s) REGINA INGLIGY DE SOUZA - CPF nº 001.131.411-27, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000152-
77.2012.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) 
a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S); c-2572-2011; c-2573-2011, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$  6.323,94 (SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO 
CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado CAVALCANTE E MILHOMEM LTDA - ME, CNPJ -
03.772.642/0001-05, e seu(s) Sócio(s) Solidário LUCELIA CAVALCANTE MILHOMEM - CPF nº 618.882.651-91 e ELDIENE 
CAVALCANTE MILHOMEM CPF: 769.888.051-68, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  5000149-69.2005.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-1542/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$  
2.745,11  (DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINTO REAIS E ONZE CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros 
e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado FRIGOCAPA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E 
DERIVADOS LTDA, CNPJ -07.653.574/0001-08, e seu(s) Sócio(s) Solidário PEDRO HENRIQUE MENEZES - CPF nº 
702.709.021-04 e ARMANDO RODRIGUES DA SILVA CPF:711.874.481-68, por estarem atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  
5000143-18.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) C-1994/2011, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$  228.350,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), que 
deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado PUCC'S  INDUSTRIA DE UNIFORMES - LTDA, CNPJ -
01.509.289-0001-20, e seu(s) Sócio(s) Solidário ELIZANGELA FELECIANA VIEIRA - CPF nº 645.405.611-20 e MERCIDES 
FERREIRA DA SILVA  CPF:823.241.231-34, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  5000140-39.2007.827.2729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada 
na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-1479/2007, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
33.782,29 (TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE NOVE CENTAVOS), que deverá ser 
acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado ALESSANDRO LOPES SOARES (T & T CELULAR), CNPJ -
03.922.131/0001-14, e seu(s) Sócio(s) Solidário ALESSANDRO LOPES SOARES- CPF nº 039.418.376-21, por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc - nº  5000135-56.2003.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-0034/2003, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 12.570,26 (DOZE MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE SEIS 
CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado J M SUPERMERCADO LTDA, CNPJ – 04.308.237/0001-95, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário JOANA BATISTA LOPES DE PAIVA - CPF nº 169.305.171-00 e KATIELLE LOPES DE PAIVA  CPF  
n° 887.496.651-20, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  5000129-49.2003.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S) 3622-B/2002, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.779,32 (UM MIL SETECENTOS E 
SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado A E VIEIRA-ME, CNPJ -758.527.131-04, e seu(s) Sócio(s) 
Solidário ADRIANA ESTELITA VIEIRA  - CPF nº 758.527.131-04, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº  5000130-
34.2003.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) 134-B/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 21.878,61 (VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), 
que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 26 de 
março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado C E COM E REPRESENTAÇOES DE PEÇAS P/ VEICULOS 
LTDA - CNPJ - 38.143.426/0001-77, e seu(s) Sócio(s) Solidário(s) SEVERINA RAMOS CAVALCANTES DA SILVA - CPF nº 
113.979.184-20 E JOSÉ WILLIAMS BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF nº 126.110.934-15, por estarem atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc 
– n º 5000212-94.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S) A-2321/2005 E A-2322/2005, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 38.143,51 (trinta e oito mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e um 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 
de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado W L J DA SILVA & CIA LTDA- CNPJ - 04.109.372/0001-01, e 
seu(s) Sócio(s) Solidário(s) GILVANA CRISTINA SALVES - CPF nº 096.324.948-73 E WILSON LUIZ JACINTO DA SILVA - 
CPF nº 806.026.307-73, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc – n º 5000213-79.2005.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nO(S) A-2036/2005, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 7.297,99 (sete mil, 
duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros e 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. 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, 25 de março de 2014. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2011.0001.8240-7/0 
Ação: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
Requerente: Pneulândia Comercial Ltda 
Advogado: Dr. Lourival Venancio de Moraes – OAB/TO 171 e Dra. Lidiane Teodoro de Moraes – OAB/TO 3493 
Requerido: JOSÉ GONÇALVES LOPES JÚNIOR 
Advogada: Dra. Fabíola Nogueira Nunes – OAB/TO 5470 
INTIMAÇÃO/ DECISÃO:” Trata-se de ação de execução por quantia certa em que houve a penhora de um imóvel, sendo que foi 
desconstituída a penhora quanto ao imóvel residencial, prosseguindo a execução com a penhora apenas da parte comercial do 
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imóvel. Devidamente intimados para manifestarem sobre o aludo de avaliação , as partes quedaram-se inertes fls.130. Ante o 
exposto, considerando que não houve a impugnação, HOMOLOGO o laudo de avaliação judicial constante de fls. 127. Determino 
a parte exeqüente que junte no prazo de 15 9quinze) dias, certidão atualizada do referido imóvel. Após a juntada da certidão 
atualizada, determino que a Escrivania designe data para realização de hasta pública do imóvel descrito  nos autos. À contadoria 
para atualização do débito. Intimem-se. Palmeirópolis, 10 de março de 2014. Draa, ANA PAULA ARAUJO TORIBIO – Juíza de 
Direito.”. 
 
Autos nº. 2008.0004.8954-5/0 
Ação : Reparação de Danos  
Requerente: Maria de Jesus da Conceição Rocha e outros  
Advogado: Dra. Lidiane Teodoro de Moraes – OAB/TO 3493 
Requerido: Alfredo Maia da Silva Neto 
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “Defiro cota de fls. 273v. Cumpra-se. Palmeirópolis/TO, 24 de fevereiro de 2014. Marcio Soares da 
Cunha  - Juiz de Direito em Substituição”- COTA;” MM Juiz, Antes que o MP profira seu parecer acerca da responsabilidade 
tratada nos autos faz-se mister a intimação das partes para conhecimento da documentação juntada. Na oportunidade, o MP 
informa que, em consulta ao sistema INFOSEG, obteve o seguinte endereço para o réu (anexo) R. Salu de Almeida, 3971,c asa 
3, Independente I Altamira – PA – CEP: 68.377-610.. Prazo 05 dias. 
 

PARAÍSO 
2ª Vara Cível, Família e Sucessões 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2009.0012.7807-4- Execução de Alimentos 
Requerente: Amanda Barros Vasconcelos e outros 
Advogado: Erika Patrícia Santana Nascimento- OAB/TO 3238 e Edneusa Marcia de Morais- OAB/TO 3.872 
Requerido: José Evaldo Ferreira de Vasconcelos 
Adv. hihi 
 
Fica a advogada da parte autora intimada do DESPACHO fls. 55: “ Tendo em vista a prolação da sentença nos autos principais 
(2009.0007.0990-0/0), intime-se a parte autora, via advogado e DJ, para andamento em 10 dias sob pena de extinção. Sem 
resposta, intime-se pessoalmente a parte autora, por sua representante legal para, no prazo de 48 horas manifestar o interesse 
no feito. Sem manifestação, cls para extinção. Em havendo algum requerimento, cls. Cumpra-se. Pso do To, 10 de setembro de 
2013. ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO- JUIZ DE DIREITO.” Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, Técnica Judiciária 
digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Autos: 5004610-97.2013.827.2731 - 434111735413- Ação de guarda 
Requerente: Daniel Messias Cardoso 
Advogada: Dra Ítala Graciella Leal de Oliveira – Defensora Pública 
Requerido: Jane Ribeiro da Silva Cardoso 
Finalidade/Objeto: Citar Jane Ribeiro da Silva Cardoso, residente domiciliado em local incerto e não sabidos, dos termos da 
presente ação, para querendo contestar o pedido no prazo de 15 dias a partir da publicação deste edital; intimar ainda do inteiro 
teor da decisão abaixo transcrita: DECISÃO:... Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de colocar 
Jóis-Cléia Ribeiro Cardoso sob a guarda provisória do requerente Daniel Messias Cardoso, para todos os fins e efeitos de direito, 
o que faço no artigo 33 §§ 1º e 3º da Lei 8.069/90. Determino, outrossim, na forma do artigo 33 da lei antes mencionada, que o 
requerente, mediante termos nos autos preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Expeça-se o termo de 
guarda provisória. Cite-se e intime a requerida, por precatória, no endereço constante da inicial para contestar os pedidos na 
ação, e tomar ciência desta decisão, no prazo de (quinze) 15 dias. Caso a requerida não seja encontrada, intime-se a parte 
autora para dar andamento no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Sem manifestação intime-se pessoalmente a parte autora 
para andamento em 48 horas sob pena de extinção. Apresentada a defesa, intimem-se as partes para especificarem as provas 
que desejam produzir. Em não havendo, conclua-se para sentença. Em havendo, designe o cartório audiência, intimando-se 
partes, Defensora, Ministério Público, e testemunhas, comunicando o juiz da data e hora da mesma. Sem prejuízo, proceda o 
psicólogo deste juízo, Dr. Iran Johnatham Silva Oliveira e o Conselho Tutelar, ao estudo do caso no prazo de 10 (dez) dias. Da 
juntada dos laudos, intimem-se as partes e o MP. Cumpra-se. Paraíso do Tocantins, D.S. William Trigilio da Silva. Juiz de Direito. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Paraíso do Tocantins – TO; 31 de março de 2014, eu Miguel da Silva Sá, técnico 
judiciário digitei e conferi. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz 
que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça.  
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
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INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Defiro a  suspensão do processo pelo prazo de trinta (30) dias. 
Pso, 24.05.12 
RICARDO FERREIRA LEITE 
Juiz de Direito 
 

PEDRO AFONSO 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº.: 2010.8.9650-4/0 – CÍVEL 
Ação: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
Requerente: MARLI BEZERRA DA SILVA 
Advogado: JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES DE BRITO – OAB – TO 1498 
Requerido: MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO-T, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE JOSÉ WELLINGTON M. TOM 
BELARMINO 
Advogado: ELTON VALDIR SCHMITZ – OAB – TO 4364 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e de conseqüência 
extingo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I (segunda parte) do Código de Processo Civil. Deixo de 
condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devido o mesmo ser beneficiaria da Justiça 
Gratuita. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de costume. P. R. I. 
Cumpra-se.  Pedro Afonso – TO, 08 de 10 de 2013. (a) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza Titular”. APS 
 
AUTOS Nº.: 2010.6.1951-3/0 – CÍVEL 
Ação: CIVIL PÚBLICA 
Requerente: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: MUNICÍPIO DE TUPIRAMA, ESTADO DO TOCANTINS E CONSULTORIA EM DESEMVOLVIMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 
Advogado: WEYDNA MARTH DE SOUSA OAB – TO – 4.636 E LETICIA CRISTINA MACHADO CAVALCANTE – OAB – TO 
4.263-A 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 267, VI e 462, ambos do CPC, sem julgamento do mérito, JULGO 
EXTINTA a presente Ação Civil Pública 2010.0006.1951-3/0, pela perda do objeto superveniente, pois não posso julgar nulo o 
concurso nessa data, quando a nulidade do certame ocorreu na via administrativa, desde 3 de maio de 2011 com a edição do 
Decreto n° 23/2011. Sem custas e honorário advocatícios (art. 18 Lei 7347/85). Transitada em julgado, certifique-se e , não 
havendo manifestação das partes no prazo de 30(trinta) dias, arquivem-se, anotando as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se 
as partes.  Pedro Afonso – TO, 17 de fevereiro de 2014. (a) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza Titular”. APS 
 
AUTOS Nº.: 2009.9.9438-8/0 – CÍVEL 
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA 
Requerente: DECOLE ATACADO  E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E CLAUDIO WILSON DA SILVA CASTRO 
Advogado: LUIZ GUSTAVO DE CESARO – OAB – TO - 2213 
Requerido: DIRETOR REGIONAL DO INSTITUTO DE NATUREZA DO TOCANTINS 
Advogado: S/ADVOGADO 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, com base no artigo 269, I “segunda parte” do Código de Processo Civil, JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO do autor COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. As custas serão suportadas pelo Impetrante.  
Conforme súmula 512 Supremo Tribunal Federal: “não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de 
segurança”.  P. R. I. Cumpra-se. Após, o transito em julgado, arquivem-se com as formalidades legais. Pedro Afonso – TO, 21 de 
janeiro de 2014. (a) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza Titular”. APS 
 
AUTOS Nº.: 2009.10.6391-4/0 – CÍVEL 
Ação: COBRANÇA 
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S. A - BASA 
Advogado: LAURENCIO MARTINS SILVA – OAB – TO - 173 
Requerido: JOSÉ TARCISIO BORGES e MARIA DE FÁTIMA BORGES AMORIM MARRA 
Advogado: ELTON VALDIR SCHMITZ - OAB – TO - 4364 
SENTENÇA: “(...) Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar a parte ré a pagar ao BANCO o valor 
devido a partir da primeira data de descumprimento da obrigação 07.07.2006, no valor de R$ 6.602,76 corrigidos tão somente 
pela taxa SELIC, nos moldes da súmula 294 do STJ e sem anatocismo. Condeno proporcionalmente as partes em custas e 
honorários advocatícios que fixo em 2/3 para ser pago pela empresa autora e 1/3 a ser pago péla RÉ, e honorários advocatícios 
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que fixo em 10% do valor da condenação, permitida a compensação entre os valores devidos de honorários e custas pelas 
partes. P. R. I. Após, arquivem-se. Pedro Afonso, 17 de dezembro de 2013. (a) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza Titular”. APS 
 
AUTOS Nº.: 2008.3.5525-5/0 – CÍVEL 
Ação: RESCISÃO CONTRATUAL 
Requerente: ESPÓLIO DE MARCIO RICARDO HORTA E  ANDREA CARLA SKBA HORTA 
Advogado: EDSON MITSUO TIUJO – OAB – PR 35.933 
Requerido: ANTÔNIO CARLOS BOCON 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO - OAB – TO – 906 
DESPACHO: “ Cite-se o executado para no prazo de 15(quinze) dias, satisfazer a obrigação pagamento em saca de sojas ou 
dinheiro e honorários advocatícios, ou, se quiser, apresentar embargos. Cite-se na pessoa do advogado. Ultrapassando o prazo 
fixo pena de multa no valor da obrigação em 10% (dez por cento), conforme art. 475-J do CPC. P A, 04/11/ 2013. (a) Luciana 
Costa Aglantzakis – Juíza Titular”. APS 
 
AUTOS Nº.: 2007.4.4656-2/0 – CÍVEL 
Ação: RESPONSABILIDADE 
Requerente: ZELINDA FERNDANDES BARBOSA 
Advogado: MARCELO HENRIQUE DE ANDRADE MOURA  – OAB – TO – 2478 e RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS – 
OAB – TO 3138 
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB – PR – 8.123 
DESPACHO: “ 1 –Intime-se o devedor, através de seu advogado, via Diário da Justiça, para no prazo de 15(quinze) dias, 
consoante dicção do artigo 475-J do CPC, pagar a dívida com acrescimentos legais, caso em que não será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da condenação. 2 – Não pago o débito, expeça-se o mandado de penhora e avaliação. A intimação da 
penhora e avaliação deve ser realizada conforme artigo 475-J § 1° do CPC. 3 – Entregue-se a exeqüente a certidão de que trata 
o artigo 615 – A, se for de seu interesse. 4 – Cumpra-se. Pedro Afonso, 01 de 11 de 2013. (a) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza 
Titular”. APS 
 
AUTOS Nº.: 2008.3.1044-8/0 – CÍVEL 
Ação: COBRANÇA 
Requerente: BANCO DO BRASIL 
Advogado: MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA – OAB – TO - 834 
Requerido: ISMAEL MARQUEZINE 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO - OAB – TO - 906 
DESPACHO: “ 1 –Intime-se o devedor, através de seu advogado, via Diário da Justiça, para no prazo de 15(quinze) dias, 
consoante dicção do artigo 475-J do CPC, pagar a dívida com acrescimentos legais, caso em que não será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da condenação. 2 – Não pago o débito, expeça-se o mandado de penhora e avaliação. A intimação da 
penhora e avaliação deve ser realizada conforme artigo 475-J § 1° do CPC. 3 – Entregue-se a exeqüente a certidão de que trata 
o artigo 615 – A, se for de seu interesse. 4 – Cumpra-se. Pedro Afonso, 22 de 10 de 2013. (a) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza 
Titular”. APS 
 
AUTOS Nº.: 2008.4.8454-3/0 – CÍVEL 
Ação: EXECUÇÃO 
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S. A - BASA 
Advogado: SILAS ARAÚJO LIMA – OAB – TO - 1738 
Requerido: ILO BIHAIN 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO - OAB – TO - 906 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, julgo procedente os embargos de devedor e declaro a inexigibilidade dos títulos arrolados nos 
autos de execução, DECLARANDO o seu DIREITO de renegociação conforme artigo 1°, II, alínea b da Lei 11.775/2008, com 
juros compensatórios predefinidos no contrato original e juros de mora de 2% ao mês, sendo permitido a correção monetária do 
valor devido pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação de execução, para fins de vedação de enriquecimento ilícito pela 
demora da demanda. Declaro que a negociação feita foi ilegal, pois foi indicado que o agricultor estava em situação de 
inadimplência, mora, o que não ocorre em situação de força maior que há suspensão de mora até ajuste das partes conforme as 
razões dessa sentença. Traslade cópia da presente sentença para os autos de execução.  Condeno o exeqüente em custas e 
honorários que fixo em 20% do valor da causa. Pedro Afonso, 18 de fevereiro de 2014. (a) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza 
Titular”. APS 
 
AUTOS Nº.: 2008.6.6681-1/0 – CÍVEL 
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Requerente: ILO BIHAIN 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO - OAB – TO - 906 
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Requerido: BANCO DA AMAZONIA S. A - BASA 
Advogado: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB – TO 1.334-A 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, julgo procedente os embargos de devedor e declaro a inexigibilidade dos títulos arrolados nos 
autos de execução, DECLARANDO o seu DIREITO de renegociação conforme artigo 1°, II, alínea b da Lei 11.775/2008, com 
juros compensatórios predefinidos no contrato original e juros de mora de 2% ao mês, sendo permitido a correção monetária do 
valor devido pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação de execução, para fins de vedação de enriquecimento ilícito pela 
demora da demanda. Declaro que a negociação feita foi ilegal, pois foi indicado que o agricultor estava em situação de 
inadimplência, mora, o que não ocorre em situação de força maior que há suspensão de mora até ajuste das partes conforme as 
razões dessa sentença. Traslade cópia da presente sentença para os autos de execução.  Condeno o exeqüente em custas e 
honorários que fixo em 20% do valor da causa. Pedro Afonso, 18 de fevereiro de 2014. (a) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza 
Titular”. APS. 
 

Família, Infância, Juventude e Civel 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 2008.0002.6988-0/0 – ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO 
Requerente: GARY ALANO BURELI BURRELL 
Requerente: PAMELA ROSE BURELL 
Advogado: JULIO CESAR DO VALLE MACHADO – OAB/GO 10.193 
Advogado: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA – OAB/GO 27.568 
Requerido: CASA DE RECUPERAÇÃO EVANGÉLICA RENASCER  
Advogado: JOSÉ SIRQUEIRA ABREU – OAB/GO 19.810 
Requerida: SANDRA MARIA GULLO DA SILVA 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO – OAB/TO 906 
CERTIDÃO: INTIMAÇÃO “De ordem da MM Juíza de Direito Luciana Costa Aglantzakis, CERTIFICO que, a audiência foi 
redesignada para o dia 09/04/2014, às 15:00 horas em razão da reunião pré-definida com as Diretoras das Escolas Municipais e 
Estaduais, bem como as Secretarias da Educação, Esporte e Cultura e Delegacia Regional de Ensino de Pedro Afonso e demais 
autoridades, que envolve os Municípios de Pedro Afonso, Tupirama, Bom Jesus e Santa Maria, para tratar de assunto referente a 
continuidade do PROEJTO CAFÉ JOVEM – VIDA SIM DROGAS NÃO” – 19 de novembro de 2013 – Ass: Marcia Theodoro dos 
Santos – Assessora Jurídica”   
 
AUTOS Nº 2009.0009.5160-3/0 – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA  
Requerente: AGROFARM – PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.  
Advogado: DR. JOÃO DE DEUS ALVES MARTINS – OAB/TO 792-B 
Requerido: ILO BIHAIN E OLDAIR BIHAIN 
Advogado: DR. AILTON ARIAS – OAB/TO 1.836 
DESPACHO – INTIMAÇÃO: “Diga o exequente quanto aos bens arrestados nos autos em apenso, sendo que a sentença 
transitou em julgado. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de não deferimento. Cumpra-se. Intime-se. Pedro Afonso, 21 de janeiro de 
2014. Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2009.0012.6020-5/0 – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 
Requerente: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO 
Advogado: DR. JOSÉ DA CUNHA NOGUEIRA – OAB/TO 897-A 
Requerido: JOSÉ COMBAS ALAMEDA 
Advogado: DR. EDER MENDONÇA DE ABREU - OAB/TO 1.087 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “ISTO POSTO, com fulcro no artigo 269, I, CPC, julgo procedente em parte o pedidos requerido na 
presente ação,  e condeno a ré a indenizar o autor com a importância de R$ 8.813,74( oito mil oitocentos e treze reais e setenta 
e quatro centavos) com juros de mora e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação. Pela  sucumbência,  
condeno a parte ré nas despesas  processuais  e honorários advocatícios que  fixo em 10%( dez por cento) do valor da 
condenação. Transitada em julgado, fica a devedora intimada para pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 
condenação (art. 475-J, CPC). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e as cautelas de estilo. P. 
R. I. Cumpra-se. Pedro Afonso, 16 de dezembro de 2013. Ass.) LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS - Juíza Titular.” 
 
AUTOS Nº 2010.0010.5551-6/0 – AÇÃO MONITÓRIA 
Requerente: PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
Advogado: JOSÉ PEDRO DA SILVA – OAB/TO 486 
Requerido: REGINALVA BEZERRA DE FIGUEIREDO MONTANINI 
Advogado: DR. LÍDIO CARVALHO DE ARAÚJO OAB/TO 736 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO o requerido a pagar ao 
autor o valor de R$ 12.500 (doze mil e quinhentos reais). Converto o mandado monitório em executivo, nos termos do art. 1.102-
A e 1.102-B do CPC, e de conseqüência julgo extinto o feito com resolução do mérito. À Contadoria para atualização do débito 
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com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da citação. Após, Cite-se o devedor para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, pagar o débito com os acréscimos legais (art. 475-I, CPC) ou garantir a execução com oferecimento de bens 
à penhora, acompanhados do comprovante de propriedade e certidão negativa de ônus (imóveis), sob pena de penhora 
daqueles que forem encontrados ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. Ofertados bens à penhora, ouça-
se o exequente no prazo de 05 (cinco) dias, importando o silêncio em aceitação tácita. Não pago o débito nem garantida à 
execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo, desde logo, à avaliação, sendo que o valor 
deverá constar do termo ou auto de penhora, intimando o executado (e seu cônjuge, caso se trate de imóvel e se casado for) 
para, caso queira, oferecer impugnação no prazo legal (§ 1º do art. 475-I, CPC). Se necessário, fica autorizado o Oficial de 
Justiça a diligenciar com as prerrogativas do art. 172, § 2º, CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 
processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I. Cumpra-se. Pedro 
Afonso, 10 de fevereiro de 2014. ASS) LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS - Juíza de Direito.” 
 
AUTOS Nº 2010.0008.4138-0/0 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Requerente: JOSÉ CARLOS TELEVI 
Advogado: DR. JOÃO DE DEUS ALVES MARTINS OAB/TO 792-B 
Requerido: MARCELO RODRIGUES ALVES COSTA E MARIA DE TAL 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “DECIDO. Ante o exposto, com fulcro no art. 330, II do CPC, decreto a revelia dos requeridos e 
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 
269, I, “primeira parte” e II do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes por conta do autor. Fixo honorários 
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. P.R.I. Cumpra-se. Pedro Afonso, 11 de novembro de 2013. Ass) Luciana 
Costa Aglantzakis – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2009.0008.5182-0/0 – INTERDITO PROIBITÓRIO  
Requerente: SADOQUE ALVES MOREIRA E MARIA MOREIRA MENDES 
Advogado: DR. JOÃO DE DEUS ALVES MARTINS OAB/TO 792-B 
Requerido: MARIA MOREIRA DE SOUZA E MARCELO COSTA RODRIGUES 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “Ante o exposto, com fulcro no art. 330, II do CPC, decreto a revelia dos requeridos e JULGO 
PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, II e 
mantenho a decisão proferida às fls. 22/23. Custas finais pelo autor. Condeno os requerido em 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da causa. P.R.I. Cumpra-se. Pedro Afonso, 05 de dezembro de 2013. Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2010.0002.5086-2/0 – CANCELAMENTO DE PROTESTO 
Requerente: AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA. 
Advogado: DR. ELIAS GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB/GO 7.411 
Requerido: GERALDO HENRIQUE MOROMIZATO 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, torno sem efeito a liminar proferida 
nos autos e determino a reativação do protesto imediatamente. Condeno o autor em custas e deixo de condenar em honorários 
face não ter tido atuação da parte ré nesse feito. P. R. I. Pedro Afonso, 17 de dezembro de 2013 - Ass) Luciana Costa 
Aglantzakis – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2011.0006.8224-8/0 – INTERDITO PROIBITÓRIO  
Requerente: AVELINO ALEOTTI 
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906 
Requerido: ANTÔNIO PEREIRA LACERDA NETO 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “Ante o exposto, com fulcro no art. 330, II do CPC, decreto a revelia do requerido e JULGO 
PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I 
“primeira parte” e mantenho a decisão proferida em audiência. Eventuais custas remanescentes por conta do autor. Fixo 
honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. P.R.I. Cumpra-se. Pedro Afonso, 08 de 
outubro de 2013. Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2010.0007.7936-7/0 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
Requerente: VALDEMAN BRITO CARDOSO 
Advogado: JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES DE BRITO – OAB/TO 1.498-B 
Requerido: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO 
Advogado: PETERSON LIMA FERREIRA – OAB/TO 5.485 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO: “ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e de 
conseqüência extingo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I (segunda parte) do Código de Processo Civil. 
Deixo de condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devido o mesmo ser beneficiária da 
Justiça Gratuita. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de costume. 
P.R.I. Cumpra-se. Pedro Afonso, 08 de outubro de 2013 - LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS - Juíza Titular”. 
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AUTOS Nº 2006.0009.9637-8/0 – ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DEFINITIVO DE PROTESTO E PERDAS 
E DANOS 
Requerente: MIRA RIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
Advogado: DR. ROBERTO NOGUEIRA – OAB/TO 726-B 
Requerido: INCOSPAL – INDÚSTRIA DE CONCRETOS SÃO PAULO S/A 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Anulatória de Título Cambial c/c 
Cancelamento Definitivo de Protesto mais Perdas e Danos, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO (2006.0009.9637-8/0) e declaro 
NULA A DUPLICATA MERCANTIL Nº 0259/92 no valor de CZ$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) e de conseqüência 
JULGO PROCEDENTE a Ação Cautelar Inominada de Cancelamento de Protesto com RESOLUÇÃO DO MÉRITO 
(2006.0009.9638-6/0) e mantenho a r. decisão liminar de fls.  40/42, nos termos do art. 269, I “primeira parte” do Código de 
Processo Civil. Condeno ainda, a Requerida em danos morais, considerando o porte econômico das litigantes, a repercussão do 
dano na esfera patrimonial da sacada e a conduta negligente da ré, entendo que se mostra adequada à quantia de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) a fim de reparar os prejuízos suportados pela autora (art. 944, do Código Civil). O valor da condenação deverá ser 
atualizado pelo IGP-M desde a data do presente julgamento, nos termos da Súmula n.º 362 do STJ, e acrescido de juros legais 
de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (07.11.2011, fl. 21), a teor do enunciado na Súmula n.º 54 do STJ. Condeno a 
Requerida em custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação. Oficie-se ao Banco da Amazônia S/A, para informar 
o valor atualizado do depósito judicial realizado na Conta Poupança nº 014479-4 para crédito de Wilson Teixeira Mattos, no valor 
de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros). Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Com a 
resposta, intime-se o autor, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 
P.R.I. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Pedro Afonso, 07 de fevereiro de 2014. LUCIANA COSTA 
AGLANTZAKIS - Juíza de Direito 
 
AUTOS Nº 2006.0009.9638-6/0 – ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DEFINITIVO DE PROTESTO E PERDAS 
E DANOS 
Requerente: MIRA RIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
Advogado: DR. ROBERTO NOGUEIRA – OAB/TO 726-B 
Requerido: INCOSPAL – INDÚSTRIA DE CONCRETOS SÃO PAULO S/A 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Anulatória de Título Cambial c/c 
Cancelamento Definitivo de Protesto mais Perdas e Danos, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO (2006.0009.9637-8/0) e declaro 
NULA A DUPLICATA MERCANTIL Nº 0259/92 no valor de CZ$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) e de conseqüência 
JULGO PROCEDENTE a Ação Cautelar Inominada de Cancelamento de Protesto com RESOLUÇÃO DO MÉRITO 
(2006.0009.9638-6/0) e mantenho a r. decisão liminar de fls.  40/42, nos termos do art. 269, I “primeira parte” do Código de 
Processo Civil. Condeno ainda, a Requerida em danos morais, considerando o porte econômico das litigantes, a repercussão do 
dano na esfera patrimonial da sacada e a conduta negligente da ré, entendo que se mostra adequada à quantia de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) a fim de reparar os prejuízos suportados pela autora (art. 944, do Código Civil). O valor da condenação deverá ser 
atualizado pelo IGP-M desde a data do presente julgamento, nos termos da Súmula n.º 362 do STJ, e acrescido de juros legais 
de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (07.11.2011, fl. 21), a teor do enunciado na Súmula n.º 54 do STJ. Condeno a 
Requerida em custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação. Oficie-se ao Banco da Amazônia S/A, para informar 
o valor atualizado do depósito judicial realizado na Conta Poupança nº 014479-4 para crédito de Wilson Teixeira Mattos, no valor 
de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros). Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Com a 
resposta, intime-se o autor, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 
P.R.I. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Pedro Afonso, 07 de fevereiro de 2014. LUCIANA COSTA 
AGLANTZAKIS - Juíza de Direito 
 
AUTOS Nº 2007.0005.3336-8/0 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: SONORA AUTO PEÇAS LTDA 
Advogado: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS – OAB/TO 3.138 
Requerido: FRANCISCO GONZAGA REIS 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO – OAB/TO 906 
DESPACHO: INTIMAÇÃO “1 – Postergo a apreciação dos pedidos de fls. 94/95. 2 – Primeiramente intimem-se o devedor, 
através de seu advogado, via Diário de Justiça, para no prazo de 15(quinze) dias, consoante dicção do artigo 475-J do CPC, 
pagar a dívida no valor de R$ 98.359,90 (trezentos e noventa e oito reais, trezentos e cinqüenta e nove reais e noventa 
centavos) – fls. 87/88 com acrescimentos legais, caso em que não será aplicada a multa de 10% sobre o valor da condenação. 
Não pago o débito, expeça-se o mandado de penhora e avaliação. A intimação da penhora e avaliação deve ser realizada 
conforme artigo 475-J § 1º do CPC. Entregue-se a Exeqüente a certidão de que trata o artigo 615-A, se for de seu interesse.  
Cumpra-se. Pedro Afonso, 13 de dezembro de 2013. Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2008.0009.9868-7/0 – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
Exequente: JOÃO DE DEUS ALVES MARTINS 
Advogado: DR. JOÃO DE DEUS ALVES MARTINS OAB/TO 792-B 
Executado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO 
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SENTENÇA: INTIMAÇÃO “É o breve relato. Decido. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria no tocante a 
possibilidade ou não de execução contra a Fazenda Pública por meio de título extrajudicial consoante a Súmula 279. Conforme 
consta da certidão exarada pela escrivania cível, o ente municipal permaneceu revel, não tomando as diligências ao seu 
encargo. No tocante ao título extrajudicial, e ao prazo para seu manejo, é apto para geral a execução. Isto posto, com 
fundamento no art. 730 do CPC, reconheço o direito do autor e julgo procedente o pedido com resolução do mérito forte no art. 
269, I do CPC. Condeno ainda o requerido no pagamento das custas e despesas processuais e fico os honorários em 5% (cinco) 
por cento sobre o valor da dívida atualizada. Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos a contadoria para atualização do 
débito e expedição de ofício requisitório para pagamento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Pedro Afonso, 16 de janeiro de 
2014. Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2011.0007.5117-7/0 – DESPEJO C/C COBRANÇA 
Requerente: JOSÉ LUIZ SOUZA SANTOS 
Advogado: DR. HELISNATAN SOARES CRUZ OAB/TO 1.485 
Requerido: ANTÔNIO GOMES RIBEIRO 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906 
SENTENÇA: INTIMAÇÃO “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o feito com fulcro no art artigo 269, I do CPC. Custas em 
desfavor do autor, com a ressalva da lei de assistência judiciária. Sem ocorrência de litigância de má-fé, pois o direito de acesso 
a justiça presume-se sempre a boa-fé e a má-fé deve ser provada. Condeno a parte ré em honorários na margem de 20% do 
valo da causa. P.R.I. Cumpra-se. Nada mais havendo para constar, mandou a MM Juíza que encerrasse o presente termo. 
Saindo os presentes devidamente intimados. Eu, ____ Adelaide Pereira da Silva – servidora a disposição o digitei e subscrevo. 
Pedro Afonso, 01 de novembro de 2013. Ass) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS Nº 2007.0002.5447-7/0 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
Requerente: AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA. 
Advogado: DR. MARCOS ANTÔNIO SOUZA – OAB/TO – 834 
Requerido: CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA.  
Advogada: DR. CELSO UMBERTO LUCHESI – OAB/SP 76.458 
DECISÃO: INTIMAÇÃO “É o necessário. Passo aos fundamentos. É cediço que os Embargos Declaratórios tem o condão 
apenas analisar os requisitos elencados no art. 523 do CPC, sendo assim definidos: Art. 535. Cabem embargos de declaração 
quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o juiz ou tribunal. São cabíveis embargos declaratórios quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade ou 
omissão. Em relação a esta última, deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual 
deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a 
rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se 
baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. 1 – Omissão 
da tempestividade da contestação pelo Embargante. No caso em tela, entendo que a contestação apresentada pelos 
Embargantes é intempestiva, sendo que o prazo em dobro somente é valido em caso de constituição de patronos diferentes e 
não quando houver vários réus. Assim comungo no mesmo entendimento proferido pelo relator Juiz GILSON COELHO 
VALADARES - Relator em substituição do AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5007203- 
81.2012.827.0000 interposto pelos Embargantes: “Neste feito, a relação triangular ainda não tinha sido formada quando o juiz 
singular concedeu a liminar combatida. Os agravantes são os primeiros réus a ingressarem no feito, sendo seu advogado o único 
atuante até então. Logo, presumi-se que os outros litisconsortes ainda não tinham constituído patronos, ou mais, poderia se 
chegar até a revelia. A meu entender, em casos como este, não deve prevalecer à faculdade do artigo 191, pois fica evidente o 
artifício para burlar o espírito da lei, que é garantir o acesso aos autos a todas as partes envolvidas na lide, tendo em vista que 
não é prejudicada a nenhuma das partes da demanda o acesso às informações do processo.Destarte, a decisão que não 
conheceu do Agravo de Instrumento deve ser mantida. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de Agravo 
Regimental. É como voto. Palmas –TO, 28 de novembro de 2012.” Nesse ponto, rejeito o requisito alegado da omissão quanto a 
tempestividade da contestação apresentada pelos Embargantes. 2 – A Embargante é credora da Embargada - Entendo que tal 
alegação não tem o condão de modificar a sentença proferida às fls. 217/222, posto que nos autos não se discute a certeza, 
liquidez e exigibilidade dos títulos de créditos das requeridas, mas unicamente um valor indenizatório. Desta feita, sendo julgada 
improcedente a demanda, os títulos permaneceram no mesmo status quo ante, caso não tenha havido a prescrição para a 
propositura da ação cabível para seu recebimento. Assim, no caso concreto, não se constatam as omissões apontadas nos 
embargos declaratórios. Não padece a sentença de nenhum defeito à luz do artigo 535 do Código de Processo Civil. Decido. 
Posto isto, conheço os Embargos Declaratórios, entretanto, rejeito-os. Na oportunidade, decido quanto ao pedido de 
homologação de acordo protocolado às fls. 265/266 e Instrumento Particular de Cessão de Crédito de fls. 267/299. Trata-se de 
pedido de homologação de renúncia e acordo em face da requerida Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda. tendo requerido 
a extinção do feito com resolução do mérito e o prosseguimento do feito em relação à empresa Turfal Indústria e Comércio de 
Produtos Biológicos Agronômicos Ltda. Às fls. 300, foi proferido nova sentença de mérito, homologando o acordo, induzindo esta 
Magistrada em erro, o que não pode acontecer. Assim, pela ordem processual e não havendo a publicação da sentença de fls. 
300, TORNO-A SEM EFEITO. Desentranhem-se os documentos de fls. 265/266 e 267/299 e entregue-os ao subscritor, pois são 
impertinentes à estes autos, uma vez que está julgado com resolução do mérito pela improcedência do pedido de indenização. 
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Mantenho a r. sentença proferida nos autos às fls. , sob seus próprios fundamentos. P. R. I. Cumpra-se. Pedro Afonso, 07 de 
fevereiro de 2014. Luciana Costa Aglantzakis - Juíza Titular” 
 

PEIXE 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:    
AUTOS Nº 2011.0006.4905-4   AÇÃO PENAL 
Autor: MINISTERIO PÚBLICO 
Réu: MANOEL MESSIAS TAVARES DE SOUZA 
Advogado: LUIS CLAUDIO BARBOSA OAB/TO 3337  
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado do Réu intimado do Termo de audiência de fls. 169/170. Deliberação: Fica Intimado para 
apresentar suas alegações finais através de memórias, no prazo legal.Apos conclusos para sentença. Peixe,02/12/2013 
 

2ª Cível Escrivania de Família, Sucessões Infância e Juventude       

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS nº 2008.0005.5377-4 
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
Requerente: DAMARCIO VIEIRA DOS SANTOS 
Advogados: Drs. MARCELO TEODORO DA SILVA – OAB/TO Nº 3975 e CARLOS APARECIDO DE ARAÚJO – OAB-/GO Nº 
22683 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 

INTIMAÇÃO do DESPACHO de fls.50. “Fica o autor, por seu Advogado (os) devidamente intimado para manifestar interesse no 
andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme despacho de fls. 50”. Peixe, 31 de 
março de 2014. (ass.) Juíza de Direito. 

AUTOS nº 2011.0012.3932-1 
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA RUARAL POR IDADE 
Requerente: MILTON ANGELO DE SOUZA 
Advogados: Drs. EDER CESAR DE CASTRO MARTINS-OAB/TO Nº 3607 e WENDDELL MATIAS MENDONÇA – OAB/GO Nº 
27.853  
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INTIMAÇÃO da parte conclusiva da SENTENÇA de fls. 70 a 72. “Vistos. (...) ASSIM, e atento ao mais que dos autos consta, em 
especial a circunstância de que a lei não impunha ao tempo e no tocante ao rurícola, forma especial de compromisso, e nem 
havia previsão legal a admitir recolhimento das correspondentes contribuições, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO O PEDIDO e conceder ao AUTOR o benefício da aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo mensal, 
nos termos dos artis. 11, VII c/c 48, § 1º e 39, I e 143 da Lei 8.213/91, a contar da citação. Apesar de ter agendado junto ao INSS 
para requerer sua aposentadoria administrativamente, afirmou que não compareceu no dia marcado, o que se compara  a 
ausência de prova de requerimento administrativo nos autos (precedentes STJ – AgRg no REsp 847712/SP, DJ de 30.10.2006 e 
TRF – 1ª. Região, AC 2005.01.99.060099-0/GO, DJ de 22/01/2007). As prestações em atraso devem ser pagas nos moldes do 
artigo 1º-F da Lei nº. 11.960/2009. Os honorários advocatícios ficam fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre as 
parcelas vencidas, nos termos insertos na Súmula nº 111/STJ, consoante os critérios constantes do art. 20, § 3º, alínea „a‟, „b‟ e 
„c‟, do CPC, devendo ser excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após a data do presente julgamento. Condeno o 
INSS nas custas e despesas processuais nos termos da Lei Estadual n. 1.286 de 28 de dezembro de 2001. Só é possível 
submeter o julgado ao duplo grau de jurisdição compulsório por força da disposição do § 2º do artigo 475 do CPC quando 
sucumbentes os entes públicos federais se a condenação exceder o importe de 60 salários mínimos, o que não deve ocorrer no 
presente feito, mesmo se tratando de prestação continuada. Publique - se. Registre - se. Intimem - se. Cumpra - se.Peixe - TO,  
31 de março de 2014. Peixe, 31 de março de 2014. (ass.) Juíza de Direito. 

AUTOS nº 2011.0003.1064-2/0 
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA-PENSÃO POR MORTE 
Requerente: JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS 
Advogado: Drª. DEBORA REGINA  MACEDO – OAB/TO Nº 3811 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
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INTIMAÇÃO do DESPACHO de fls. 49: “Fica a autora, por sua Advogada devidamente intimada para manifestar interesse no 
andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme despacho de fls. 49”. Peixe, 31 de 
março de 2014. (ass.) Juíza de Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
PROCOTOLO ÚNICO Nº 2009.0005.4837-0 
Requerente: Município de Mateiros  
Advogado: Dr. José Osório Sales  Veiga  OAB TO nº 2.709 
Requerido: Gumercindo Oliveira da Silva 
Advogado: Pedro Biazotto OAB TO nº 1228-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus advogados acima citados, da data de audiência designada para o 
dia 28 de abril de 2014, às 17 horas, no Fórum de Ponte Alta do Tocantins.  
 
PROCOTOLO ÚNICO Nº. 2011.0005.4377-9 
Ação: Obrigação de Fazer c/c ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 
Requerente:  Odi Ribeiro Monteiro 
Advogado: Dr.Otacílio  Ribeiro de Sousa Neto OAB nº 1822 
Requerido: Município de Mateiros 
Advogado: Dr. José Osório Sales Veiga OAB nº 2.709-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus advogados acima citados, para comparecerem perante este Juízo 
para audiência de Conciliação a realizar-se  28 de abril de 2014, às 10h30min, no Fórum de Ponte Alta do Tocantins. 
 
PROCOTOLO ÚNICO Nº 2010.0004.4365-2 
Requerente: Município de Mateiros  
Advogado: Dr. José Osório Sales  Veiga  OAB TO nº 2.709 
Requerido: Gumercindo Oliveira da Silva 
Advogado: Pedro Biazotto OAB TO nº 1228-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus advogdos acima citados, da data de audiência designada para o dia 
28 de abril de 2014, às 16 horas, no Fórum de Ponte Alta do Tocantins.  
 
PROCOTOLO ÚNICO Nº. 2008.2004.0991-6 
AÇÃO: Cobrança c/c Indenização por Perdas, Danos Materiais e Danos Morais 
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Tocantins – SINTRAS - TO. 
Advogado: Dr. Marco Túlio de Alvim Costa - OAB nº 46855 e Dra. Aline Fonseca Costa- OAB/TO nº 4251-B 
Requerido: Município de Ponte Alta do Tocantins 
Advogado: Dr. Leandro Manzano Sorroche OAB TO 4792  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus advogados acima citados, para comparecerem perante este Juízo 
para audiência a realizar-se no dia 28 de abril de 2014 às 15 horas, no Fórum de Ponte Alta do Tocantins, sito Rua 3, nº 645, 
Centro. 
 
PROCOTOLO ÚNICO Nº. 2008.0005.6995-6 
AÇÃO: Inventário 
Requerente: Adelaide Aires da Silva Barros 
Advogado: Dr. Luiz Carlos Alves de Queiroz- OAB/TO nº 218-B e  Dr. Nazário Sabino Carvalho-OAB/TO nº 4349-B 
Requerido:  Espólio de Sebastião Aires de Melo e Terbuliana Aires de França 
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seus advogados, para promover a retirada dos formais de partilha 
anexado na contracapa dos autos. Ato ordinatório, Provimento 002/2011 da CGJUS TO 
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS/AÇÃO:2012.0002.3267-4 
Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente 
Executado: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO – COLEGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Executado: ANDREZ CASTILHO NETO 
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Advogado:  
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DO DESPACHO: Folha(s) 66: Vista à parte exequente para o que lhe aproveitar, com 
prazo de trinta dias. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito 

AUTOS/AÇÃO:2009.0005.0527-1 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: ADELVAN JUSTINIANO DA LUZ 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA DECISAO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 1º), 
providências  viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de apresentação 
de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista, a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras peliteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devids em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 

AUTOS/AÇÃO:2009.0005.2161-7 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: MANOEL ELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA  PARTE AUTORA DA DECISAO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 1º), 
providências  viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de apresentação 
de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista, a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras peliteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devids em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 

AUTOS/AÇÃO:2009.0005.0534-4 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: ROQUE PEREIRA DE BONFOM 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA  PARTE AUTORA DA DECISAO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-b, 1º), 
providências  viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de apresentação 
de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista, a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras peliteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-b – com as adequações devids em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 

AUTOS/AÇÃO:2009.0005.0532-8 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: EDVAN DA SILVA SANTOS 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL  
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
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INTIMAÇÃO DA  PARTE AUTORA DA DECISAO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-b, 1º), 
providências  viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de apresentação 
de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista, a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras peliteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-b – com as adequações devids em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2009.0011.2568.5 /EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 
Exequente: CONSTRUTORA & EMPREENDEDORA NACIONAL LTDA 
Advogado (A):Dr. MARCELO BRUNO FARINHA DAS NEVES- OBA/TO .3510 
Executado: MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO 
Advogado: Dr. PEDRO D. BIAZZOTO- OAB/TO.1228-B 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES  DO DESPACHO DE Folha(s) 58: Estes autos foram digitalizados no Sistema 
Virtual E-PROC conforme certidão anexa, de modo que seu processamento deverá ocorrer exclusivamente nos autos digitais a 
que deram origem.Assim, arquivem-se definitivamente os presentes,mediante certificação nos autos virtuais respectivos.Int. 
Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 

AÇÃO: 2008.0005.7557-3 
Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente 
Exequente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO – COLEGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Advogado: Drª. Alessandra Dantas Sampaio – OAB/TO 1821 
Executado: HUMBERTO RAIMUNDO ALVARENGA  
Advogado:  
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DO DESPACHO: Nestes autos existiu deferimento de bloqueio via sistema próprio, 
BacenJud, na busca de numerário viabilizando a quitação do débito da parte executada. Após a realização das diligências 
necessárias na plataforma respectiva, o resultado foi bloqueio parcial por insuficiência de saldo, ocorrendo comando no valor de 
R$ 3.605,61 e bloqueio(s) efetivo(s) de R$ 51,72. De modo que evidenciado valor irrisório em constrição, sendo improdutivo o 
prosseguimento dos atos – em especial nos termos do CPC, art. 659, 2º. Assim, com base na minuta processada no sistema 
BacenJud, registro que efetivei o protocolamento do(s) respectivo(s) desbloqueio(s), com a utilização de senha própria vinculada 
a este magistrado. Junte-se aos autos os extratos correspondentes, para registro. Aguarde-se em arquivo provisório eventual 
impulso da parte credora interessada, sem baixas. Int. Porto Nacional/TO, 19 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira de Souza – 
Juiz de Direito 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2008.0002.0978.0 /IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 
Requerente: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA  S/A 
Advogado (A):Dra. CRISTIANE DE AS MUNIZ COSTA- OBA/TO .4.361 
Requerido: RAIMUNDO ALVES FEITOSA e MARIA INEZ FERREIRA 
Advogado: Dra.ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO – OAB/TO.1.821 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES  DO DESPACHO DE Folha(s) 58: Estes autos foram digitalizados no Sistema 
Virtual E-PROC conforme certidão anexa, de modo que seu processamento deverá ocorrer exclusivamente nos autos digitais a 
que deram origem.Assim, arquivem-se definitivamente os presentes,mediante certificação nos autos virtuais respectivos.Int. 
Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 

AÇÃO: 2012.0002.3263-1 
Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente 
Exequente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO – COLEGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Advogado: Drª. Alessandra Dantas Sampaio – OAB/TO 1821 
Executado: CELIA REGINA VIEIRA PINHEIRO  
Advogado:  
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DO DESPACHO: Nestes autos existiu deferimento de bloqueio via sistema próprio, 
BacenJud, na busca de numerário viabilizando a quitação do débito da parte executada. Após a realização das diligências 
necessárias na plataforma respectiva, o resultado foi bloqueio parcial por insuficiência de saldo, ocorrendo comando no valor de 
R$ 4.031,03 e bloqueio(s) efetivo(s) de R$ 5,06. De modo que evidenciado valor irrisório em constrição, sendo improdutivo o 
prosseguimento dos atos – em especial nos termos do CPC, art. 659, 2º. Assim, com base na minuta processada no sistema 
BacenJud, registro que efetivei o protocolamento do(s) respectivo(s) desbloqueio(s), com a utilização de senha própria vinculada 
a este magistrado. Junte-se aos autos os extratos correspondentes, para registro. Aguarde-se em arquivo provisório eventual 
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impulso da parte credora interessada, sem baixas. Int. Porto Nacional/TO, 19 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira de Souza – 
Juiz de Direito. 

AÇÃO: 2011.0010.2074-5 
Ação: Execução de Titulo Judicial 
Exequente: RAIMUNDO ROSAL FILHO 
Advogado: Dr. Marcelo Adriano Stefanello – OAB/TO 2140 
Executado: MARIA MARLI M. SOUZA E OUTROS 
Advogado: Dr. Gilberto Tomaz de Souza – OAB/TO 3280 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DO DESPACHO: Nestes autos existiu deferimento de bloqueio via sistema próprio, 
BacenJud, na busca de numerário viabilizando a quitação do débito da parte executada. Após a realização das diligências 
necessárias na plataforma respectiva, o resultado foi bloqueio parcial por insuficiência de saldo, ocorrendo comando no valor de 
R$ 777,20 e bloqueio(s) efetivo(s) de R$ 269,82 e 17,50. Assim, com base nas minutas processadas no sistema BacenJud, 
registro que efetivei o protocolamento respectivo (transferência), com a utilização de senha própria vinculada a este magistrado. 
Junte-se aos autos o extrato correspondente ao protocolamento. No mais, CONVERTO DE PLANO O BLOQUEIO EM 
PENHORA, devendo haver intimação da parte devedora com oportunidade de manifestação a respeito no prazo de quinze dias. 
Providencie-se o necessário quanto à intimação respectiva, certificando-se para o caso de ausência de impugnação. Após, 
voltem conclusos para apreciação. Int. Porto Nacional/TO, 19 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0011.7564-0 
Ação: Busca e Apreensão 
Requerente: FUNDO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL 
MULTICARTEIRA 
Advogado: Dr. Alexandre Romani Patussi – OAB/MS 12.330-A 
Requerido: ANTONIO LUIZ LOPES DA SILVA 
Advogado:  
INTIMAÇÃO DAS PARTE AUTORA DO DESPACHO: Nestes autos de Busca e Apreensao com base em Alienação Fiduciária, 
comparece a parte autora requerendo seja alterado o pólo ativo em razão  de cessão de crédito. Em face do exposto, defiro os 
pedidos. Proceda-se com as anotações e retificações necessárias alusivas  ao pólo ativo, inclusive no Distribuidor. Folha(s) 
37/40: Vista à parte autora para o que lhe aproveitar, com prazo de 30 dias. Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 
19 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0011.7564-0 
Ação: Busca e Apreensão 
Requerente: FUNDO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL 
MULTICARTEIRA 
Advogado: Dr. Alexandre Romani Patussi – OAB/MS 12.330-A 
Requerido: ANTONIO LUIZ LOPES DA SILVA 
Advogado:  
INTIMAÇÃO DAS PARTE AUTORA DO DESPACHO: Nestes autos de Busca e Apreensao com base em Alienação Fiduciária, 
comparece a parte autora requerendo seja alterado o pólo ativo em razão  de cessão de crédito. Em face do exposto, defiro os 
pedidos. Proceda-se com as anotações e retificações necessárias alusivas  ao pólo ativo, inclusive no Distribuidor. Folha(s) 
37/40: Vista à parte autora para o que lhe aproveitar, com prazo de 30 dias. Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 
19 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2011.0004.0914-2 
Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente 
Exequente: PORTO REAL ATACADISTA S/A 
Advogado: Drª. Fabiola Aparecida de Assis Vangelatos – OAB/TO 1962 
Executado: CENTRO ELETRO LTDA 
Advogado: Drª. Quinara Resende Pereira – OAB/TO  
INTIMAÇÃO DAS PARTES DO DESPACHO: Fls. 145/146: Expeça-se o necessário para fins de levantamento de forma 
autônoma quanto à dívida principal e honorários. Após, .... Int. Porto Nacional/TO, 17 de maio de 2013.  Antiogenes Ferreira de 
Souza – Juiz de Direito. 
 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2009.0010.6342.6 / AÇÃO MONITÓRIA 
Requerente: JOÃO FRANCISCO FERREIRA 
Advogado (A):Dr.JOÃO FRANCISCO FEREIRA- OBA/TO .48-B 
Requerido: GEDEON GOMES DOS SANTOS 
Advogado: Dr.TIAGO AIRES DE OLIVEIRA – OAB/TO.2347 
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INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES  DO DESPACHO DE Folha(s) 62: Estes autos foram digitalizados no Sistema 
Virtual E-PROC conforme certidão anexa, de modo que seu processamento deverá ocorrer exclusivamente nos autos digitais a 
que deram origem.Assim, arquivem-se definitivamente os presentes,mediante certificação nos autos virtuais respectivos.Int. 
Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 

AÇÃO: 2009.0005.0519-0 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: SEVERIANO FRANCISCO SOARES 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0517-4 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.2160-9 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: RAIMUNDO BARBOSA GOMES 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0537-9 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: MARCIEL LOPES SAMPAIO 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
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Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.2168-4 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: LUIZ COUTINHO ARRUDA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0533-6 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: JUSTINO FERNANDES PINHEIRO 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.2166-8 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: ODILON PEREIRA GONÇALVES 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
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apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0530-1 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: DOMINGOS MELQUIADES DE SOUSA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.2163-3 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: EMILIANO LOPES DA SILVA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0524-7 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: JOSE ALVES CORREIA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0536-0 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: JUSTINIANO LIMA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
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INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0539-5 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: ROMARIO RIBEIRO ROCHA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2011.0009.6867.2 / AÇÃO DECLARATÓRIA 
Requerente: ANTONINHO SOMAN 
Advogado (A):Dr.VALDOMIRO BRITO FILHO .1080 
Requerido: BANCO BV FINANCEIRA  S/A 
Advogado: Dr. CELSO MARCON –OAB/TO.4009-A 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPACHO DE Folha(s) 157: Estes autos foram digitalizados no Sistema 
Virtual E-PROC conforme certidão anexa, de modo que seu processamento deverá ocorrer exclusivamente nos autos digitais a 
que deram origem. Assim, arquivem-se definitivamente os presentes, mediante certificação nos autos virtuais respectivos.Int. 
Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 

AÇÃO: 2009.0005.0526-3 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: AMILSON CARVALHO DE OLIVEIRA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0535-2 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: JOSE FRANCISCO DE SOUSA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
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Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0523-9 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: NICOLAU DURANTE FILHO 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0525-5 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: ANTONIO DOS REIS GINO RIBEIRO 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0528-0 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: ANTONIO CARLOS MOREIRA DOS SANTOS 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
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apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.0516-6 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: EDILTON CUSTODIO DE JESUS 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
AÇÃO: 2009.0005.2169-2 
Ação: Condenatória c/c Cobrança de Valores Retroativos 
Requerente: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 
Advogado: Drª. Adriana Prado Thomaz de Souza – OAB/TO 2056 
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 
Advogado: Dr. Marcos Aires Rodrigues – OAB/TO 1374 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO: A parte credora compareceu requerendo (com fulcro no CPC, art. 475-B, 
1º), providências viabilizando o cumprimento do julgado e para tanto, pugnou pela intimação da devedora para fins de 
apresentação de ficha financeira, viabilizando os cálculos. Com vista a parte acionada apresentou os documentos que entendeu 
correspondentes às fichas financeiras pleiteadas. A regra é a elaboração dos cálculos pela parte credora na fase de cumprimento 
da sentença e na forma do CPC, art. 475-J, conjugado ao art. 475-B – com as adequações devidas em se tratando de execução 
figurando pessoa jurídica de direito público no pólo passivo. Vista à parte credora com prazo de seis meses para o que lhe 
aproveitar, especialmente apresentação da conta atualizada do valor que entende devido. Se o caso de processamento com 
gratuidade e havendo requerimento expresso da parte credora, fica deferido o encaminhamento dos autos à Contadoria  para tal 
apuração (CPC, art. 475-B, 3º). Providencie-se o necessário. Int. Porto Nacional/TO, 26 de março de 2014.  Antiogenes Ferreira 
de Souza – Juiz de Direito 
 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2012.0005.4074.3  / BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A 
Advogado (A):Dr.ALEXANDRE IUNES MACHADO- OBA/TO .4.110-A 
Requerido: SALVADOR LOPES DA SILVA 
Advogado:  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE Folha(s) 81: Estes autos foram digitalizados no Sistema 
Virtual E-PROC conforme certidão anexa, de modo que seu processamento deverá ocorrer exclusivamente nos autos digitais a 
que deram origem. Assim, arquivem-se definitivamente os presentes, mediante certificação nos autos virtuais respectivos.Int. 
Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 

Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2010.0010.1273.6  / AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: OSSIMARIA BRAGA DE SOUSA 
Advogado (A):Dra. CLÁUDIA ROGÉRIA FERNANDES- OBA/TO .2350 
Requerido: MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL/TO 
Advogado: Dr.PEDRO D. BIAZOTTO –OAB/TO.1.228 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES   DO DESPACHO DE Folha(s) 242: Estes autos foram digitalizados no Sistema 
Virtual E-PROC conforme certidão anexa, de modo que seu processamento deverá ocorrer exclusivamente nos autos digitais a 
que deram origem. Assim, arquivem-se definitivamente os presentes, mediante certificação nos autos virtuais respectivos.Int. 
Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
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Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2010.0011.6274.6  / REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAIS 
Requerente: LEONEL MARTINS DIAS 
Advogado (A):Dr.ANTONIO HONORATO GOMES- OBA/TO 3393 
Requerido: BV FINANCEIRA  S/A –CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado: Dr.CELSO MARCON –OAB/TO.4009-A 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES   DO DESPACHO DE Folha(s) 242: Estes autos foram digitalizados no Sistema 
Virtual E-PROC conforme certidão anexa, de modo que seu processamento deverá ocorrer exclusivamente nos autos digitais a 
que deram origem. Assim, arquivem-se definitivamente os presentes, mediante certificação nos autos virtuais respectivos.Int. 
Porto Nacional, 26 de março de 2014. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 

2ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2012.0002.8450-0 – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
Requerente: ADALFRAN FARIAS COSTA 
Advogado: ANTONIO HONORAGO GOMES – OAB/TO 3393 
Requerido: BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado: CELSO MARCON – OAB/TO 4009-A 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 6 de maio de 2014, às 16 horas.” 
 
AUTOS: 2007.0000.7698-6 – APOSENTADORIA 
Requerente: ERNESTO THEODORO LIMA 
Advogado: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA – OAB/TO 3407 
Requerido: INSS 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 2014, às 14:30 horas.” 
 
AUTOS: 2007.0010.7985-7 – APOSENTADORIA 
Requerente: CANDIDO TAVARES DE LIRA 
Advogado: LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES – OAB/TO 4699 
Requerido: INSS 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 2014, às 15 horas.” 
 
AUTOS: 2007.0010.7970-9 – APOSENTADORIA 
Requerente: ANACLETA RODRIGUES DOS SANTOS 
Advogado: LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES – OAB/TO 4699 
Requerido: INSS 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 2014, às 15:30 horas.” 
 
AUTOS: 2007.0010.7970-9 – APOSENTADORIA 
Requerente: ANACLETA RODRIGUES DOS SANTOS 
Advogado: LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES – OAB/TO 4699 
Requerido: INSS 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 2014, às 15:30 horas.” 
 
AUTOS: 2007.0006.2812-1 – APOSENTADORIA 
Requerente: ADEZIA DE OLIVEIRA NEGRE 
Advogado: PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI – OAB/TO 4679-A 
Requerido: INSS 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 2014, às 13:30 horas.” 
 

AUTOS: 2007.0006.2865-2 – APOSENTADORIA 
Requerente: PAULINA ALVES CORREIA 
Advogado: ROBERTO H IDASI – OAB/GO 17.260 E JOÃO ANTONIO FRANCISCO – OAB/GO 21.331 
Requerido: INSS  
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 2014, às 14:20 horas.” 
 

AUTOS: 2007.0001.6117-7 – APOSENTADORIA 
Requerente: ANDRESA TEODORO GREGORIO 
Advogado: PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI – OAB/TO 4.679-A 
Requerido: INSS 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 2014, às 14 horas.” 
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AUTOS: 2012.0005.7317-0 – Busca e Apreensão 
Requerente: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A 
Advogado: Alexandre Iunes Machado OAB/TO 4110 
Requerido: Enesio Aires da Silva 
Advogado: Antonio Honorato Gomes – OAB/TO 3393 
Despacho: ”Informem as partes se foi cumprido o pagamento do boleto conforme termo de acordo. Jose Maria Lima. Juiz de 
Direito.”  
 
AUTOS: 2009.0001.5332-4 – PENSÃO POR MORTE 
Requerente: CARMITA BEZERRA FONSECA 
Advogado: MARCOS PAULO FAVARO – OAB/SP 229901 
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 
DESPACHO: “Converto o julgamento em diligência, para que a parte autora traga aos autos a certidão de óbito de Clemente 
Cesário da Silva. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito.” 
 

TOCANTÍNIA 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2007.0003.7332-8 (1454/07) 
Natureza: REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS 
Requerente: ANTONIO CARLOS ROLIM DE CAMARGO 
Advogado(a): DR. LAZARO OLIVEIRA NETO  – OAB/GO N. 14.005 
Requerido(a): MAURO CAMACHO SANCHES 
Advogado(a): DR. ADÃO KLEPA – OAB/TO N. 917-A e Dr. JOSÉ OSORIO SALES VEIGA – OAB/TO 2709 
OBJETO: INTIMAR o procurador do requerente Antonio Carlos Rolim de Camargo (Dr. Lazaro Oliveira Neto – OAB/GO 14.005) 
para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar(em) o cadastro no processo eletrônico (E-proc) do TJ/TO através do link 
http://eproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=pessoa_listar_externo, tendo em vista que os autos 
foram digitalizados e cadastrados no sistema sob o nº 5000079-51.2007.827.2739. Ficando cientificado(a)(s) de que a tramitação 
dos autos será exclusivamente por essa forma eletrônica, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar 
petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 (Art. 1º, § 3º 
da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7/ 2012-TJ/TO). 
 
AUTOS: 2007.0008.1314-0 (1816/07) 
Natureza: DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL 
Requerente: PARANAIBA FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
Requerido(a): ANDERSON KONKEL E OUTROS  
Advogado(a): Dr. Antonio Tavares Bueno – OAB/PR 11.603 e OAB/SC 5049-A 
OBJETO: INTIMAR o procurador da parte requerida Anderson Konkel (Dr. Antonio Tavares Bueno – OAB/PR 11.603 e OAB/SC 
5049-A) para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar(em) o cadastro no processo eletrônico (E-proc) do TJ/TO através do link 
http://eproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=pessoa_listar_externo, tendo em vista que os autos 
foram digitalizados e cadastrados no sistema sob o nº 5000078-66.2007.827.2739. Ficando cientificado(a)(s) de que a tramitação 
dos autos será exclusivamente por essa forma eletrônica, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar 
petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 (Art. 1º, § 3º 
da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7/ 2012-TJ/TO). 
 

SEÇÃO II – ADMINISTRATIVA 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Edital 

EDITAL Nº 20 / 2014 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS 

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargador LUIZ APARECIDO GADOTTI, no uso de suas 
atribuições legais; 

FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que nos termos disciplinados no art. 23, da LC 
10/96 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c o disposto no artigo 17, do RITJTO, e artigo 5º, XIII, do 
Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, será realizada CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA, 
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na Comarca de Formoso do Araguaia/TO, nos dias 09 a 11 de abril do corrente ano, nas dependências do Fórum local, bem 
como nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca, com início às 10 horas do dia 09/04/2014 e 
encerramento previsto para o dia 11/04/2014. 

Assim, CONVOCA para fazerem-se presentes aos trabalhos correicionais, o Juiz de Direito da aludida Comarca, todos os 
Serventuários da Justiça e, ainda os Oficiais das Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca. 

Na oportunidade CONVIDA, para participar dos trabalhos, Representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, da 
Ordem dos Advogados, da Polícia Militar, da Polícia Civil, bem como, os jurisdicionados em geral.  

Desembargador LUIZ APARECIDO GADOTTI 

Corregedor-Geral da Justiça 

EDITAL Nº 19 / 2014 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS 

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargador LUIZ APARECIDO GADOTTI, no uso de suas 

atribuições legais; 

FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que nos termos disciplinados no art. 23, da LC 
10/96 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c o disposto no artigo 17, do RITJTO, e artigo 5º, XIII, do 
Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, será realizada CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA, 
na Comarca de Figueirópolis/TO, nos dias 07 e 08 de abril do corrente ano, nas dependências do Fórum local, bem como 
nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca, com início às 10 horas do dia 07/04/2014 e 
encerramento previsto para o dia 08/04/2014. 

Assim, CONVOCA para fazerem-se presentes aos trabalhos correicionais, o Juiz de Direito da aludida Comarca, todos os 
Serventuários da Justiça e, ainda os Oficiais das Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca. 

Na oportunidade CONVIDA, para participar dos trabalhos, Representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, da 
Ordem dos Advogados, da Polícia Militar, da Polícia Civil, bem como, os jurisdicionados em geral. 

Desembargador LUIZ APARECIDO GADOTTI 

Corregedor-Geral da Justiça 

Portaria 

PORTARIA Nº 948/2014 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS, de 28 de março de 2014 

Dispõe sobre Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Formoso do Araguaia/TO. 

O Desembargador LUÍZ APARECIDO GADOTTI, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, c.c. o 
que preconiza o art. 5º, inciso XII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria nº. 535/2014, que instituiu o calendário de Correição para o ano de 2014, 
conforme aprovação do Tribunal Pleno; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 1ª entrância de Figueirópolis/TO, a se 
realizar nos dias 09 a 11 de abril de 2014, nas dependências do Fórum local, bem como, nas Serventias Extrajudiciais 
pertencentes à circunscrição da aludida comarca e distritos afetos. 

Art. 2º. Os trabalhos correcionais serão presididos pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador LUÍZ APARECIDO 
GADOTTI e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Dr. Adonias Barbosa da Silva e Drª. Etelvina Maria 
Sampaio Felipe. 
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Art. 3º. Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores:  Graziely Nunes 
Barbosa Barros, Kelda Carvalho de Araújo, Luciana de Paula Sevilha, Patrícia Tomain dos Santos, Tassus Dinamarco e Tomas 
Alexandre Maia Ballstaedt. 

Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais da Comarca e dos Distritos afetos serão acompanhados e 
executados pelos servidores: Afonso Alves da Silva Júnior, Carolina Kamei Melo, Ingrid Cavalcante Barroca  e Kelda Carvalho de 
Araújo. 

Art. 5º. As Delegacias e Estabelecimentos Prisionais da Comarca e dos Distritos serão acompanhados e executados pelos 
Juízes Auxiliares da Corregedoria e pela equipe correcional.    

Art. 6º. Os integrantes da equipe, serão conduzidos à Comarca correcionada pelos motoristas: Juvenil Ribeiro de Sousa, Moadir 
Sodré dos Santos, Francisco Carneiro da Silva e Marlos Elias Gosik. 

Art. 7º. Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações, 

comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às Correições Gerais Ordinárias. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador LUIZ APARECIDO GADOTTI 

Corregedor-Geral da Justiça 

PORTARIA Nº 947/2014 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS, de 28 de março de 2014 

Dispõe sobre Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Figueirópolis/TO. 

O Desembargador LUÍZ APARECIDO GADOTTI, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, c.c. o 
que preconiza o art. 5º, inciso XII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria nº. 535/2014, que instituiu o calendário de Correição para o ano de 2014, 
conforme aprovação do Tribunal Pleno; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 1ª entrância de Figueirópolis/TO, a se 
realizar nos dias 07 e 08 de abril de 2014, nas dependências do Fórum local, bem como, nas Serventias Extrajudiciais 
pertencentes à circunscrição da aludida comarca e distritos afetos. 

Art. 2º. Os trabalhos correcionais serão presididos pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador LUÍZ APARECIDO 
GADOTTI e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Dr. Adonias Barbosa da Silva e Drª. Etelvina Maria 
Sampaio Felipe. 

Art. 3º. Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores:  Graziely Nunes 
Barbosa Barros, Kelda Carvalho de Araújo, Luciana de Paula Sevilha, Patrícia Tomain dos Santos, Tassus Dinamarco e Tomas 
Alexandre Maia Ballstaedt. 

Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais da Comarca e dos Distritos afetos serão acompanhados e 
executados pelos servidores: Afonso Alves da Silva Júnior, Carolina Kamei Melo, Ingrid Cavalcante Barroca  e Kelda Carvalho de 
Araújo. 

Art. 5º. As Delegacias e Estabelecimentos Prisionais da Comarca e dos Distritos serão acompanhados e executados pelos 
Juízes Auxiliares da Corregedoria e pela equipe correcional.    

Art. 6º. Os integrantes da equipe, serão conduzidos à Comarca correcionada pelos motoristas: Juvenil Ribeiro de Sousa, Moadir 
Sodré dos Santos, Francisco Carneiro da Silva e Marlos Elias Gosik. 
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Art. 7º. Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações, 
comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às Correições Gerais Ordinárias. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador LUIZ APARECIDO GADOTTI 

Corregedor-Geral da Justiça 

PORTARIA Nº 946/2014 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS, de 28 de março de 2014 

Dispõe sobre ALTERAÇÃO na Portaria nº 535/2014/CGJUS que instituiu o cronograma das correições gerais ordinárias da 
Corregedoria-Geral da Justiça para o ano de 2014. 

O Desembargador LUIZ APARECIDO GADOTTI, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais; 

CONSIDERANDO o preconizado no art. 23, páragrafo único da LCE nº 10/96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, alterada pela LCE nº. 89/13, c/c o disposto no artigo 5º, inciso XII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da 
Justiça; 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria nº. 535/2014/CGJUS, que instituiu a cronograma de correições a serem 
realizadas no ano de 2014 no âmbito do Estado do Tocantins; 

RESOLVE: 

Art. 1º. ALTERAR as datas contidas no cronograma de Correições relativas ao ano de 2014, nas Comarcas abaixo 
especificadas: 

PEDRO AFONSO - 23 a 25 de abril 

MIRANORTE - 06 a 09 de outubro 

Art. 2º. Demais disposições contidas na Portaria nº 535/2014/CGJUS continuam prevalecendo sem alterações. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador LUIZ APARECIDO GADOTTI 

Corregedor-Geral da Justiça 

DIRETORIA GERAL 
Portaria 

 
PORTARIA Nº 945/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de março de 2014 
 

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 de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº. 39/2014, referente ao Processo Administrativo 13.0.000102212-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa BERNARDINETTI & BERNARDINETTI LTDA, que tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de Up Link (captação e subida de sinal) via UMT para atender as necessidades da Escola Superior 
da Magistratura Tocantinense. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Designar o servidor VINÍCIUS FERNANDES BARBOZA, matrícula nº. 352403 como gestor do contrato nº. 39/2014, para, 
nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, 
acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor solicitará manifestação da 
contratada quanto à regularização do apontamento, por meio de Ofício, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de notificação. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral 

 
PORTARIA Nº 889/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de março de 2014 
 
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 de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 37/2014, referente ao Processo Administrativo 14.0.000001214-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa MCM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, que tem por objeto a contração de concessionária 
para prestação de serviços de revisão em garantia, manutenção preventiva e manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de 
peças, acessórios de reposição, genuínos, lubrificantes e mão de obra, de acordo com manual de garantia dos veículos que 
compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora KEILA PEREIRA LIMA, matrícula nº 392437, como gestora do contrato nº 37/2014 para, nos 
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, 
acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora solicitará manifestação da 
contratada quanto à regularização do apontamento, por meio de Ofício, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de notificação. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral 

 
PORTARIA Nº 884/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de março de 2014 
 
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 de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº. 36/2014, referente ao Processo Administrativo 14.0.000008809-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa ARAGUAIA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, que tem por objeto a 
contração de concessionária para prestação de serviços de revisão em garantia, manutenção preventiva e manutenção corretiva, 
incluindo o fornecimento de peças, acessórios de reposição, genuínos, lubrificantes e mão de obra, de acordo com manual de 
garantia dos veículos que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora KEILA PEREIRA LIMA, matrícula nº. 392437, como gestora do contrato nº. 36/2014 para, nos 
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, 
acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora solicitará manifestação da 
contratada quanto à regularização do apontamento, por meio de Ofício, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de notificação. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3317 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 01 DE  ABRIL DE 2014 135 

 

 
 

Assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral 

 
PORTARIA Nº 880/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de março de 2014 
 
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 de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 38/2014, referente ao Processo Administrativo 13.0.000023409-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa PALMAS CHAVES E SERVIÇOS LTDA, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de chaves e prestação dos serviços de chaveiro. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora JUCILENE RIBEIRO FERREIRA, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 38/2014, para, 
nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, 
acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora solicitará manifestação da 
contratada quanto à regularização do apontamento, por meio de Ofício, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de notificação. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral 

 
PORTARIA Nº 872/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 25 de março de 2014 
 
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 de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº. 35/2014, referente ao Processo Administrativo 13.0.000191599-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa PNEUS VIA NOBRE LTDA, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 
pneus devidamente montados, alinhados e balanceados para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora KEILA PEREIRA LIMA, matrícula nº 352437, como gestora do contrato nº. 35/2014, para, nos 
termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, 
acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora solicitará manifestação da 
contratada quanto à regularização do apontamento, por meio de Ofício, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de notificação. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral 

 
PORTARIA Nº 857/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de março de 2014 
 
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR DO CONTRATO 
  
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; 
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CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato de nº 28/2014, referente ao Processo Administrativo 14.0.000006047-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa JAIME CÂMARA & IRMÃOS S/A, que tem por objeto a aquisição de assinaturas de jornal 
impresso diário e online com flip digital, com circulação em todo o Estado do Tocantins, para atender as necessidades do 
Tribunal de Justiça do Tocantins. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora VANUSA PEREIRA DE BASTOS – matrícula nº 352473 como gestora do contrato nº 28/2014 para, 
nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, 
acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora solicitará manifestação da 
contratada quanto à regularização do apontamento, por meio de Ofício, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de notificação. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral 

 
PORTARIA Nº 810/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 20 de março de 2014 
 
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 o Contrato nº 32/2014, referente ao 
Processo Administrativo 13.0.000079670-5, que tem por objeto aquisição de microfones de mesa, para adequação dos púlpitos 
da 1ª e 2ª Câmaras Cível e Criminal, bem como no Pleno do Tribunal de Justiça 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 

  DTI ROGÉRIO NOGUEIRA DE SOUSA 353164 

  DTI WAGNER WILLIAM VOLTOLINI 292635 

DPATR JOANA D‟ARC BATISTA SILVA 263644 

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

Assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral 

  

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extrato 

 
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 057/2014 
PROCESSO: 13.0.000164103-9 
COOPERADORES: Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – TJ-TO e o Poder Judiciário – Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC. 
OBJETO: Este Termo tem por objeto a cooperação técnica entre os partícipes para disponibilização, do TJTO, do Sistema de 
Precatórios/cálculos, Sistema de Lista Unificada e Sistema de Contas Especiais, desenvolvido e de propriedade do TJSC. 
VIGÊNCIA: O prazo previsto para vigência deste Termo será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, por acordo entre os cooperados, obedecendo à legislação vigente disciplinadora da matéria. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2014. 
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ESMAT 
Edital 

 
EDITAL nº 19, de 2014 
 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 18 - 
Seminário Administração da Justiça e Direitos Humanos na Ótica do Judiciário – Parte 2, publicado no Diário da Justiça nº 
3311, em 24 de março de 2014, págs. 87/90, modificando os Itens 1 (carga horária, público-alvo,  modalidade e número de 
vagas) e, 5 (Participação, Avaliação e Conclusão do Curso), conforme segue: 
 
1. DADOS GERAIS 
 
Evento: Seminário Administração da Justiça e Direitos Humanos na Ótica do Judiciário – Parte 2. 
Público-Alvo: Mestrandos em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, magistrados, membros do Ministério Público, 
defensores públicos, advogados públicos ou privados, servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, bacharéis, estudantes de Direito, operadores do Direito no Estado do Tocantins e sociedade em geral. 
Carga horária: 20 horas-aula  
Modalidade: Presencial, com transmissão para as quarenta e uma comarcas. 
Período de Realização: 7 a 11 de abril de 2014. 
Horário do Evento: das 8h às 12h. 
Local: Auditório da Esmat. 
Número de vagas: Cinquenta vagas presencias em Palmas-TO, e ilimitadas para as comarcas. 
 
5. PARTICIPAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO DO CURSO 

 

Todos os inscritos deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas entre no período de 7 a 11 de 
abril (segunda a sexta-feira), das 8h às 12h na sede da Esmat, localizada na Avenida Theotônio Segurado.  

Os alunos deverão cumprir no mínimo 75% de frequência nas atividades, para certificação. 

As frequências serão registradas eletronicamente no início e no final de cada período de aula, mediante leitura do código do 
aluno, no formato de barras. 

Haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido para o início e 5 minutos antes do horário definido para o final da 
atividade. 

Excepcionalmente, quando não for possível a verificação da frequência pelo leitor do código de barras, poderá haver lista de 
presença, a qual deverá ser assinada única e exclusivamente pelo aluno. 

Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria nº 311, de 2012, e também às regras previstas no Edital 
próprio. 

Palmas-TO, 27 de março de 2014. 
 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

RESOLUÇÃO 

RESOLUÇÃO nº 057, de 2014 

OUTORGA DO MEDALHÃO DA ESMAT A JOSÉ ANTÔNIO MOURAZ LOPES 

O Conselho Institucional e Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições 
legais,  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 001, de 2005, que instituiu o Medalhão da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense; 

CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados à Escola Superior da Magistratura Tocantinense e ao Poder Judiciário deste 
Estado, e sua contribuição para o aperfeiçoamento das Ciências Jurídicas, 
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RESOLVE 

Art. 1º Outorgar ao juiz-conselheiro JOSÉ ANTÔNIO MOURAZ LOPES o Medalhão da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Palmas-TO, 20 de março de 2014. 

Desembargador MOURA FILHO 

Presidente do Conselho Institucional e Acadêmico da Esmat 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA 

Primeiro Diretor Adjunto da Esmat 

Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 

Segundo Diretor Adjunto da Esmat 

Juiz HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Terceiro Diretor Adjunto da Esmat 

Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS 

Terceiro Diretor Adjunto da Esmat 

FLÁVIO LEALI RIBEIRO 

Diretor Geral do Tribunal de Justiça 

RESOLUÇÃO nº 058, de 2014 

OUTORGA DO MEDALHÃO DA ESMAT A LUIS AZEVEDO MENDES 

O Conselho Institucional e Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições 
legais,  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 001, de 2005, que instituiu o Medalhão da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense; 

CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados à Escola Superior da Magistratura Tocantinense e ao Poder Judiciário deste 
Estado, e sua contribuição para o aperfeiçoamento das Ciências Jurídicas, 

RESOLVE 

Art. 1º Outorgar ao juiz-desembargador LUIS MIGUEL FERREIRA DE AZEVEDO MENDES o Medalhão da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Palmas-TO, 20 de março de 2014. 

Desembargador MOURA FILHO 
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Presidente do Conselho Institucional e Acadêmico da Esmat 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA 

Primeiro Diretor Adjunto da Esmat 

Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 

Segundo Diretor Adjunto da Esmat 

Juiz HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Terceiro Diretor Adjunto da Esmat 

Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS 

Terceiro Diretor Adjunto da Esmat 

FLÁVIO LEALI RIBEIRO 

Diretor Geral do Tribunal de Justiça 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extrato 

 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 14.0.000034112-7 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2014NE00161 
CONTRATANTE: Fundo Esp. de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADO: CONTRESEG - Treinamento em Segurança Ltda 
OBJETO: Empenho destinado a custear despesa com o curso “Gestão de Crise Prisional”, a ser realizado no período de 31/03 a 
02/04/2014, com carga horária de 24 horas/aula, na modalidade presencial. 
VALOR TOTAL: R$ 34.800,00 (Trinta e quatro mil e oitocentos reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1046.4045 
Natureza de Despesa: 3.3.90.39 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 26 de Março de 2014. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 14.0.000030705-0 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2014NE00160 
CONTRATANTE: Fundo Esp. de Mod. e Aprim. do Poder Judiciário 
CONTRATADA: Conselho Reg. de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do TO - CREA  
OBJETO: Empenho destinado ao pagamento das ARTs dos profissionais técnicos do Tribunal de Justiça para o exercício de 
2014. 
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (Dois mil reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1082.4362 
Natureza de Despesa: 3.3.90.47 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 26 de Março de 2014.  
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           PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

PRESIDENTE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
ANA CARINA MENDES SOUTO 

VICE-PRESIDENTE 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO  

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA 
 

TRIBUNAL PLENO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE(Presidente) 
Des. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA 
Des. AMADO CILTON ROSA 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA 
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Juíza ADELINA GURAK (Vacância) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vacância) 

 
 

JUIZES CONVOCADOS 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Des. AMADO 
CILTON) 
Juíza ADELINA GURAK  
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Des. LIBERATO PÓVOA) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

 1ª TURMA JULGADORA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Relatora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Revisora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA (Presidente) 
ORFILA LEITE FERNANDES,  (Secretária) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. DANIEL NEGRY (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. DANIEL NEGRY (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 

Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Juíza. ADELINA GURAK (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Juíza. ADELINA GURAK (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza. ADELINA GURAK (Relatora) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
__________________________________ (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. DANIEL NEGRY (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. DANIEL NEGRY (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Juíza. ADELINA GURAK (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Juíza. ADELINA GURAK (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza. ADELINA GURAK (Relatora) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Relatora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Revisora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Desa.ÂNGELA PRUDENTE 
Des. MOURA FILHO 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI  
Des. MARCO VILLAS BOAS  
Desa. JACQUELINE ADORNO  

 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE  AGUIAR  
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E 
SISTEMATIZAÇÃO 

Desª. ÂNGELA PRUDENTE  
Des. MOURA FILHO  
Des. LUIZ GADOTTI  
Des. RONALDO EURÍPEDES (Suplente) 

 

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

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. MOURA FILHO  
Desª.  JACQUELINE ADORNO  
Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. DANIEL NEGRY (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Des. MARCO VILLAS BOAS  
Desª.  JACQUELINE ADORNO 
Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. DANIEL NEGRY (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. DANIEL NEGRY  
Des. LUIZ GADOTTI  
Desª.  JACQUELINE ADORNO  
Des. RONALDO EURÍPEDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Desª. ÂNGELA PRUDENTE  
Des. MOURA FILHO  
Des. LUIZ GADOTTI  
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
DESEMBARGADOR MOURA FILHO 
 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1º DIRETOR ADJUNTO: Des. RONALDO EURÍPEDES 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz HELVÉCIO B. MAIANETO 
JUÍZ REPRESENTANTE: OCÉLIO NOBRE DA 
SILVA 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
FLÁVIO LEALI RIBEIRO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 

DIRETOR FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
VANUSA BASTOS 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ROGÉRIO NOGUEIRA DE SOUSA 

DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
HERÁCLITO BOTELHO TOSCANO BARRETO JUNIOR 
DIRETORA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROSANE HELENA MESQUITA VIEIRA 
CONTROLADOR INTERNO 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

KALESSANDRE GOMES PAROTIVO 

Chefe de Serviço 
 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h às 11h / 13h às 18h 
 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº. 

Palmas, Tocantins - CEP 77.015-007 
Fone/Fax: (63)3218.4443  

www.tjto.jus.br 

http://www.tj.to.gov.br/
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