
DJ 3676 
09/10/2015 

 

DDiiáárriioo  ddaa  JJuussttiiççaa  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ESTADO DO TOCANTINS 

SEÇÃO I TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXVII–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3676–PALMAS, SEXTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2015 (DISPONIBILIZAÇÃO) 

SEÇÃO I - JUDICIAL 

TRIBUNAL PLENO ............................................................... 1 

2ª CÂMARA CÍVEL ............................................................... 5 

PRECATÓRIOS ................................................................... 7 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO .................................................. 8 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES ...................................... 74 

SEÇÃO II – ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA ................................................................... 75 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA ........................... 79 

DIRETORIA GERAL ........................................................... 84 

 
 

SEÇÃO I – JUDICIAL 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 

 

Pauta 

PAUTA JUDICIAL 

18ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL 

Serão julgados na 18ª Sessão Ordinária Judicial, pelo Colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, em Palmas - TO, no dia 15 outubro de 2015, quinta-feira, a partir das 14 horas, ou nas sessões posteriores quer 
ordinárias, quer extraordinárias, os feitos abaixo relacionados, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas e 
os trazidos em mesa: 

1-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0007637-53.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA. 
ADVOGADA: EDNEIDE PONTES MAIA. 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
 

2-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0003999-12.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: TIAGO BARBOSA DA SILVA. 
ADVOGADO: WELLSON ROSÁRIO SANTOS DANTAS. 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
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PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA. 
RELATOR: JUIZ NELSON COLEHO FILHO-em substituição ao Des. Moura Filho. 
 

3-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0002961-62.2015.827.0000.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 

IMPETRANTE: RONALDO SOARES DOS SANTOS. 
ADVOGADO: WELLSON ROSÁRIO SANTOS DANTAS. 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADO DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMOSTENES DE ABREU. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 

 

4-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0003977-51.2015.827.0000.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 

IMPETRANTE: HORTÊNCIA RODRIGUES MAIA DOS ANJOS. 

ADVOGADO: WELLSON ROSÁRIO SANTOS DANTAS. 

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALCIR RAINERI FILHO. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 

 

5-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0003678-74.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: NAYGUEL GUEDES MATOS. 
ADVOGADO: WELLSON ROSÁRIO SANTOS DANTAS. 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALCIR RAINERI FILHO. 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 
 

6-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0004389-79.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: JOMARA MACHADO PEREIRA, JALES AGUIAR DOS SANTOS, GEOVANO DE OLIVEIRA DANTAS, 
FREDSON SEBASTIÃO GONÇALVES DIAS E FERNANDO DOMINGUES VELOSO. 
ADVOGADO: WELLSON ROSÁRIO SANTOS DANTAS. 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 
 

7-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0003694-28.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: MANOEL RAIMUNDO SILVA FERREIRA. 
ADVOGADO: WELLSON ROSÁRIO SANTOS DANTAS. 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
 

8-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0008139-89.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: HERMANO DA SILVA BARREIRA. 
ADVOGADO: RAUL PEREIRA BORGES, RAFAEL COELHO GAMA E INDIANO SOARES E SOUZA. 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALCIR RAINERI FILHO. 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO. 
 

9-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0006320-20.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: NEIVALDO HONORATO DE MELO, GISELY AMARANTE LOPES E ELIANE RESENDE DE OLIVEIRA. 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DA SILVA. 
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IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS E COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 
 

10-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0003851-98.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: FABIANA DE BARROS CARVALHO. 
ADVOGADO: PABLO ARAUJO MACEDO. 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS E SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO 
TOCANTINS.  
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
 

11-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0007129-10.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: CLÁUDIO MARTINS. 
ADVOGADO: MÁRCIO GONÇALVES MOREIRA. 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO TOCANTINS E SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃODO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
 

12-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0005070-49.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: ROGÉRIO TAVARES RIBEIRO. 
ADVOGADO: ROMULO NOLETO PASSOS. 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA DO ESTADO 
DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DO ESTADO: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES. 
 

13-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0010364-19.2014.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: EVANE GENTIL DOS SANTOS BARRETO. 
ADVOGADO: DARLAN GOMES DE AGUIAR. 
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATOR: JUIZ NELSON COELHO FILHO-em substituição ao Des. Moura Filho. 
 

14-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0014819-27.2014.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RIVANILSON DE SOUSA BATISTA. 
DEFENSORA PÚBLICA: ARASSONIA MARIA FIGUEIRAS. 
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATORA: JUÍZA EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO-em substituição ao Des. Luiz Gadotti. 
 

15-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0010507-08.2014.827.0000.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: FIDES KASCIANE ARAUJO DA SILVA. 
ADVOGADO: VINICIUS EXPEDITO ARRAY. 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS E GOVERNADOR DO ESTADO DO 
TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 
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16-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0005022-90.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTES: SILBERTO CRUZ DA MOTA E SILBER CRUZ DA MOTA. 
ADVOGADA: ALINE LUIZA TOLESANO LOUREIRO PONTES. 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSE OMAR DE ALMEIDA JUNIOR. 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOÃO RIGO GUIMARÃES. 
 

17-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0006835-55.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: RAFAEL GOMES DA SILVA LOPES. 
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA PARENTE. 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSE DEMOSTENES DE ABREU. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 
 

18-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0007144-76.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: BELIZÁRIO FRANCO NETO. 
ADVOGADO: MARX SUEL LUZ BARBOSA DE MACEDA. 

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 
 

19-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 5000100-28.2009.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: GILENO JOSÉ DA SILVA. 
ADVOGADO: JÚNIOR PEREIRA DE JESUS. 
IMPETRADO: SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 
 

20-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0008023-83.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: MARIA ANGELA DE MATTOS SABOIA PEIXOTO. 
ADVOGADOS: EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA E RODRIGO DE CARVALHO AYRES. 
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS. 
 

21-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0011917-67.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: OSMAR HONORATO GOMES. 
ADVOGADO: GUSTAVO NOGUEIRA FILHO. 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSE OMAR DE ALMEIDA JUNIOR. 
RELATORA: DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO. 
 

22-MANDADO DE SEGURANÇA - MS 0011927-48.2014.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 

IMPETRANTE: EMÍLIA ACÁCIO LUZ. 

ADVOGADO: DÍDIMO HELENO PÓVOA AIRES. 

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DO  TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR. 
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RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 
 

23-DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE - 0002349-27.2015.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
SUSCITANTE: ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DO ESTADO: MAURÍCIO FERNANDO DOMINGUES MORGUETA. 

SUSCITADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ADVOGADOS: LEANDRO MANZANO SORROCHE, SINTHIA FERREIRA CAPONI, BRUNO ANDRINO CHIRICO E SUELEN 
IVANA SEVALHO FORTES. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL. 
 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas-TO, dia 08 de outubro 
de 2015. 

 

Wagne Alves de Lima 
Secretário do Tribunal Pleno 

 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIA: ORFILA LEITE FERNANDES 

 

Intimação de Acórdão 
 
APELAÇÃO – AP 0002742-49.2015.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000616-53.2002.827.2729, DA 2ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA E DOS 
REGISTROS PÚBLICOS 
APELANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS-TO 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: PÚBLIO BORGES ALVES 
APELADO: ADELINO EREDIAS MENDES 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 
EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE IPTU - DEMORA NA CITAÇÃO DO EXECUTADO - 
PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DO DECRETO DE 
PRESCRIÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - APELO PROVIDO. 1. Ajuizada a execução fiscal antes do advento da 
Lei Complementar nº 118, de 2005, deverá ser considerado como marco de interrupção da prescrição a citação pessoal do 
devedor. 2. Proposta a execução fiscal (29/12/2000) no prazo fixado para o seu exercício a morosidade da justiça para 
determinar a citação do executado (despacho ordinatório proferido em 28/08/2003 e mandado de citação e penhora expedido 
somente em 05/02/2007) não pode resultar na extinção do crédito tributário pela ocorrência do instituto da prescrição. (Súmula 
106 do Superior Tribunal de Justiça). 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0002742-49.2015.827.0000 na sessão realizada em 
30/09/2015, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador João Rigo Guimarães, a 5ª Turma Julgadora da 2ª 
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso, nos 
termos do voto do relator que deste fica como parte integrante. Votaram com o relator o Desembargador Helvécio Maia Neto e o 
Juiz Nelson Coelho Filho. Ausência justificada da Desembargadora Ângela Prudente. Ausência momentânea do Desembargador 
Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Maria da Silva Júnior. Palmas/TO, 06 de outubro de 
2015. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES - Relator.  
 
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AP/REENEC 0004858-62.2014.827.0000 RELACIONADA À APELAÇÃO – AP 
0004857- 77.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI-TO 
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000116-37.2004.827.2722, DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E DOS 
REGISTROS PÚBLICOS 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. DO ESTADO: SÉRGIO RODRIGO DO VALE 
APELADO: AGRODIESEL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 
EMENTA: APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - 
INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN - OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PRESCINDÍVEL. - Nos termos do caput do 
artigo 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua 
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constituição definitiva”. Assim, in casu, considerando que o crédito executado foi constituído no ano de 2002 e não houve citação 
do executado, necessário reconhecer a prescrição da pretensão executória, sendo inclusive, para tanto, prescindível a oitiva 
prévia da Fazenda Pública. APELO NÃO PROVIDO. 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Apelação Reexame Necessário nº 0004858-62.2014.827.0000 na sessão 
realizada em 30/09/2015, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador João Rigo Guimarães, a 5ª Turma 
Julgadora da 2ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO 
ao recurso, nos termos do voto do relator que deste fica como parte integrante. Votaram com o relator o Desembargador 
Helvécio Maia Neto e o Juiz Nelson Coelho Filho. Ausência justificada da Desembargadora Ângela Prudente. Ausência 
momentânea do Desembargador Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Maria da Silva 
Júnior. Palmas/TO, 06 de outubro de 2015. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001592-33.2015.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: AÇÃO DE COBRANÇA Nº 5001447-28.2007.827.2729 DA 1ª VARA CÍVEL DE PALMAS-TO 
APELANTE: NARDINI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 
ADVOGADO: EDMILSON MOISÉS QUACCHIO – OAB/SP 147.405 (NÃO CADASTRADO NO E-PROC) 
APELADO: ROCHA E SILVA LTDA 
ADVOGADO: VINÍCIUS COELHO CRUZ 
RELATOR: Juiz NELSON COELHO FILHO - Convocado 
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. 
POSSIBILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 4.886/65. EXISTÊNCIA DE 
COMISSÕES DEVIDAS. DEMONSTRATO. PROVIMENTO PARCIAL. - O contrato de representação comercial não é 
necessariamente solene, admitindo-se a contratação tanto na forma escrita como verbal , estando assente na doutrina e 
jurisprudência. - Na hipótese, restou devidamente comprovado que as partes, de maneira verbal, firmaram contrato de 
representação comercial, onde é perfeitamente devido o recebimento de indenização, ante comprovação de rescisão do contrato 
por justo motivo. - Demonstrado nos autos através de provas a existência de comissões devidas, e se ainda não fossem, não 
houve impugnação de tal matéria em sede de contestação. - Provimento parcial ao recurso, tão somente para corrigir o valor da 
indenização imposta à apelante com fulcro no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, para R$ 390,91 (trezentos e noventa reais e noventa 
e um centavos), mantendo incólume, em todos os seus termos, a sentença atacada. 
ACÓRDÃO Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, a 1ª Turma Julgadora da 
2ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, DEU PROVIMENTO PARCIAL ao 
recurso, nos termos do voto do relator. Votaram com o relator o Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS – Revisor e o Exmo. Sr. 
Des. HELVÉCIO MAIA NETO – Vogal. Ausência justificada da Exma. Srª. Desa. ÂNGELA PRUDENTE - Vogal. Compareceu 
representando a Douta Procuradoria Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. Palmas-TO, 
30 de setembro de 2015. Juiz NELSON COELHO FILHO Relator convocado. 
 
APELAÇÃO – AP 0000107-32.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS/TO 
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000001-72.2001.827.2705, da única vara 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. EST.: SEBASTIÃO ALVES ROCHA 
APELADA: MARTINS E LEAL LTDA 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 
EMENTA: APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIRMANDA – 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei 
nº 6.830/80) exige-se a comprovação da desídia ou negligência da exequente. EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO APÓS 
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. - Nos termos do caput do artigo 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva”. - Assim, in casu, considerando que o 
crédito tributário foi constituído no ano de 1996 e que a citação do executado ocorreu em 2002, ou seja, depois de transcorrido o 
prazo legal, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória. APELO NÃO PROVIDO. 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0000107- 32.2014.827.0000 na sessão realizada em 
30/09/2015, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador João Rigo Guimarães, a 5ª Turma Julgadora da 2ª 
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, nos 
termos do voto do relator que deste fica como parte integrante. Votaram com o relator o Desembargador Helvécio Maia Neto e o 
Juiz Nelson Coelho Filho. Ausência justificada da Desembargadora Ângela Prudente. Ausência momentânea do Desembargador 
Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Maria da Silva Júnior. Palmas/TO, 06 de outubro de 
2015. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES Relator. 
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APELAÇÃO – AP 0002713-33.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI-TO 
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000058-05.2002.827.2722, DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E DOS 
REGISTROS PÚBLICOS 
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROCURADORA DO ESTADO: IRANA DE SOUSA COELHO AGUIAR 
APELADA: BELARMINA PINTO DA SILVA 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 
EMENTA: APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - 
INOCORRÊNCIA - DEMORA DA CITAÇÃO POR FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO 
STJ. - Aplicável ao caso específico a Súmula 106 do STJ, pela qual, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou 
decadência”, uma vez que o processo ficou parado por quase 4 anos sem que a parte exequente tenha contribuído para o 
entrave. 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0002713- 33.2014.827.0000 na sessão realizada em 
30/09/2015, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador João Rigo Guimarães, a 5ª Turma Julgadora da 2ª 
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso, nos 
termos do voto do relator que deste fica como parte integrante. Votaram com o relator o Desembargador Helvécio Maia Neto e o 
Juiz Nelson Coelho Filho. Ausência justificada da Desembargadora Ângela Prudente. Ausência momentânea do Desembargador 
Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Maria da Silva Júnior. Palmas/TO, 06 de outubro de 
2015. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES Ausência justificada da Desembargadora Ângela Prudente. Ausência 
momentânea do Desembargador Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Maria da Silva 
Júnior. Palmas/TO, 06 de outubro de 2015. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES - Relator.  
 
APELAÇÃO – AP 0002685-31.2015.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000518-68.2002.827.2729, DA 2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E DOS 
REGISTROS PÚBLICOS 
APELANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS-TO 
PROC. MUNICÍPIO: PÚBLIO BORGES ALVES 
APELADO: ANTÔNIO DE PAULA DOS SANTOS 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 
EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE IPTU - DEMORA NA CITAÇÃO DO EXECUTADO - 
PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DO DECRETO DE 
PRESCRIÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - APELO PROVIDO. 1. Ajuizada a execução fiscal antes do advento da 
Lei Complementar nº 118, de 2005, deverá ser considerado como marco de interrupção da prescrição a citação pessoal do 
devedor. 2. Proposta a execução fiscal (27/12/2000) no prazo fixado para o seu exercício a morosidade da justiça para 
determinar a citação do executado (despacho ordinatório proferido em 28/08/2003e mandado de citação e penhora expedido 
somente em 10/05/2007não pode resultar na extinção do crédito tributário pela ocorrência do instituto da prescrição. (Súmula 106 
do Superior Tribunal de Justiça). 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0002685-31.2015.827.0000 na sessão realizada em 
30/09/2015, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador João Rigo Guimarães, a 5ª Turma Julgadora da 2ª 
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso, nos 
termos do voto do relator que deste fica como parte integrante. Votaram com o relator o Desembargador Helvécio Maia Neto e o 
Juiz Nelson Coelho Filho. Ausência justificada da Desembargadora Ângela Prudente. Ausência momentânea do Desembargador 
Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. José Maria da Silva Júnior. Palmas/TO, 06 de outubro de 
2015. Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES - Relator. 
 

PRECATÓRIOS 
SECRETÁRIA: AMANDA SANTA CRUZ MELO 

 

Intimação às Partes 
 
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR nº 0004594-45.2014.827.0000 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
REFERENTE: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 2011.05.1.006644-9 
REQUISITANTE: PRESIDENTE DO TJDFT 
REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF 
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ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF - NÃO CADASTRADO NO e-PROC/TJTO. 
ENTIDADE DEVEDORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS (ESTADO DO TOCANTINS) 

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO EURÍPEDES – Presidente deste Tribunal de Justiça, ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados, INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “Trata-se de REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
VALOR, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, tendo como entidade devedora a Unitins – Fundação 
Universidade do Tocantins, decorrente de condenação ao pagamento do valor atualizado de R$ 1.064,68 (mil e sessenta e 
quatro reais e sessenta e oito centavos), em virtude de decisão com trânsito em julgado da Ação de Obrigação de Fazer nº 
2011.05.1.006644-9, ocorrido em 11/6/2013, conforme Ofício/GPR n.449/2014, da lavra do Desembargador Dácio Vieira 
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Através da Petição do evento nº 75, a Procuradoria Geral 
do Estado do Tocantins comprova que depositou, no dia 21 de setembro de 2015, o crédito relativo à presente requisição de 
pagamento no valor requisitado, e requer a extinção do feito, com base no art. 794, I do CPC. Diante de todo exposto, uma vez 
comprovado o pagamento, DETERMINO, que a Secretaria de Precatórios promova o arquivamento definitivo dos presentes 
autos administrativos, oficiando-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, junto com os 
documentos comprobatórios, para extinção do feito executivo, nos termos do caput do art. 22 da Portaria 162/2011 desta 
presidência1. Cumpra-se. Palmas, 07 de outubro de 2015.” Desembargador RONALDO EURÍPEDES – PRESIDENTE. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALMAS 
1ª Escrivania Criminal 

 
SENTENÇA 
AUTOS Nº  5000459-18.2012.827.2701   
Autos: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Réu: Tiago Batista dos Santos 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: Pelo presente, faço publicar a sentença proferida nos autos em tela, CUJA PARTE DISPOSITVA 
FINAL É O SEGUINTE: “Diante do exposto, declaro extinto o processo, à falta de interesse-utilidade, o que faço com esteio no 
art. 267, VI do Código de Processo Civil, admitida a sua aplicação à vertente hipótese, por força do disposto no art. 3º do Código 
de Processo Penal. Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa, observadas as cautelas legais e de praxe. P. R. I. C. 
Almas/TO, 26 de Setembro de 2015. João Alberto Mendes Bezerra JR. Juiz de Direito.” 
 

ANANÁS 
1ª Escrivania Criminal 

 
SENTENÇA 
AUTOS Nº 5000560-49.2012.827.2703 
Autos: Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO 
Autor do fato: Celio Calvacante de Araújo 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: Pelo presente, faço publica a sentença proferida nos autos em tela, CUJA PARTE DISPOSITVA 
FINAL É O SEGUINTE: “Diante do exposto, nos termos do art. 61, CPP, declaro extinta a punibilidade pelo advento da 
prescrição, com fundamento nos art. 107, IV, 109, V e 114, II, todos do CPB”. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
Ananás-TO. 30 de setembro de 2015. Herisberto e Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 5000202-21.2011.827.2703   
Autos: Ação Penal 
Acusado: Raimundo Rodrigues da Fonseca 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: Pelo presente, faço publica a SENTENÇA proferida nos autos em tela, CUJA PARTE 
DISPOSITVA FINAL É O SEGUINTE: “Ante o exposto, nos termos do art. 61, CPP, declaro extinta a punibilidade pelo advento 
da prescrição do crime descrito no art. 348, CPB, com fundamento nos art. 107, IV, 109, VI e 114, II, todos do CPB”. Intime-se. 
Designe-se audiência preliminar, onde será oferecida a suspensão condicional do processo. Ananás – TO, 02 de outubro de 
2015. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 5000122-86.2013.827.2703   
Autos: Ação Penal 
Acusado: Leonardo Ferreira de Araújo 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: Pelo presente, faço publica a SENTENÇA proferida nos autos em tela, CUJA PARTE 
DISPOSITVA FINAL É O SEGUINTE: “Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações assumidas para a suspensão condicional do processo, inteligência do art. 89, § 5°, Lei n° 9099/95”. P. R. I. Após o 
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trânsito em julgado, arquive-se. Ananás – TO, 02 de outubro de 2015. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de 
Direito. 
 
AUTOS Nº 5000002-48.2010.827.2703  
Autos: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou telefônico  
Acusado: Osório Fernandes Maia  
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: Pelo presente, faço publica a SENTENÇA proferida nos autos em tela, CUJA PARTE 
DISPOSITVA FINAL É O SEGUINTE: “Diante do exposto, nos termos do art. 267, VI, CPC, EXTINGO O PROCESSO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO, ante a perda dp objeto da presente ação”. P. R. I. Ananás – TO, 30 de setembro de 2015. 
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. 
 
AUTOS Nº 0000693-74.2015.827.2703   
Autos: Procedimento Investigatório do MP 
Indiciado: Joaquim Pereira da Rosa 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: Pelo presente, faço publica a SENTENÇA proferida nos autos em tela, CUJA PARTE 
DISPOSITVA FINAL É O SEGUINTE: “Diante do exposto, nos termos do art. 267, VI, CPC, EXTINGO O PROCESSO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO, ante a ausência de uma das condições da ação, a saber: NECESSIDADE. P. R. I. Ananás – TO, 30 
de setembro de 2015. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS-Juiz de Direito.  
 
AUTOS Nº 5000213-50.2011.827.2703   
Autos: Ação Penal 
Acusados: Carlito Leonardo Ribeiro e Caio Cesar Vieira de Sousa 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: Pelo presente, faço publica a SENTENÇA proferida nos autos em tela, CUJA PARTE 
DISPOSITVA FINAL É O SEGUINTE: “Posto isto, julgo procedente a presente ação penal, para os fins de condenar o réu Caio 
César Leonardo Ribeiro, devidamente qualificado na inicial, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II(fato ocorrido no dia 
18/12/2010) e art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II, (fato ocorrido no dia 10/02/2011), todos do CPB, bem como condenar Carlito 
Leonardo Ribeiro, sobejamente qualificado na denúncia, pelo delito descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II(fato ocorrido no 
dia 10/02/2011), ambos do CPB. Finalmente, absolvo, nos termos do art. 386, VII, CPP, o acusado Carlito Leonardo Ribeiro da 
infração penal descrita no art. 157, §2º, I e II,CPB (fato ocorrido no dia 18/12/2010). Da dosimetria das penas Conforme se 
depreende do art. 68, CPB, o juiz ao elaborar o cálculo da pena deverá, inicialmente, fixar a pena-base (art. 59), em seguida 
deverá levar em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas e aumento e as causas de 
diminuição. Quando da fixação da pena-base, art. 59, CPB, o magistrado deverá observar oito circunstâncias, a saber: a) 
culpabilidade; b) antecedentes; c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias; g)conseqüências do 
crime; h) comportamento da vítima. Passo a analisá-las. A) Do Acusado Caio César Vieira De Sousa: A1) Do Roubo Ocorrido no 
dia 18 de dezembro de 2010: 1) Das Circunstâncias Judiciais: 1.1. Da Culpabilidade: Ao discorrer sobre a culpabilidade, 
assevera o autor Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 6ed, São Paulo, Atlas, 2007, p. 460, o seguinte:"Em primeiro 
lugar, nas circunstâncias judiciais, a lei menciona a culpabilidade do agente, tida na reforma penal como o fundamento e a 
medida da responsabilidade penal, o juízo de reprovação a cargo do juiz, que deve atentar para as circunstâncias que 
envolveram o ilícito. No termo deve-se incluir a aferição da intensidade do dolo ou o grau da culpa mencionados expressamente 
na lei anterior". Analisando os autos, observa-se que a culpabilidade se demonstra latente, uma vez que ficou comprovada com a 
instrução penal a intenção do agente, mediante grave ameaça, em subtrair a res futiva, não havendo nada que a afaste, visto 
que o réu é imputável, tem plena consciência da ilicitude de sua conduta e, na presente situação, havia como exigir de si mesmo 
um comportamento diverso do que escolheu realizar. Todavia, não há como valorá-la negativamente, uma vez que realizada 
dentro dos parâmetros da culpabilidade.1. 2. Dos Antecedentes: Com relação aos antecedentes, o professor Luiz Flávio Gomes, 
in, Direito Penal, Parte Geral, Culpabilidade e Teoria da Pena, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 75, conceitua 
os antecedentes como sendo "a vida pregressa do agente, sua vida 'anteacta'. São bons ou maus". É entendimento pacífico do 
Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão abaixo transcrito que o simples fato de o acusado responder a processos 
criminais, sem que para tanto haja trânsito em julgado, não configura maus antecedentes. In verbis: "Habeas corpus. roubo 
circunstanciado. (...) ações penais em curso circunstâncias inerentes ao tipo penal. confissão espontânea. reconhecimento e 
compensação com a reincidência. regime inicial de cumprimento da pena. ordem concedida. (...) 2. É pacífica a jurisprudência 
desta Corte no sentido de ser vedada a utilização de processos e inquéritos em andamento para a caracterização de maus 
antecedentes. (...)" (STJ. 5T. HC 150266/MS. Rel. Min. Haroldo rodrigues - desembargador convocado do TJ/CE. DJ 
19/11/2009). Nesse sentido, é o texto da Súmula n 444/STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em 
curso para agravar a pena-base". Analisando os autos, observa-se que o réu não possui nenhum processo com trânsito em 
julgado. Portanto, não existem razões para apreciar essa circunstância judicial de forma negativa. 1. 3. Da Conduta Social: A 
conduta social, segundo doutrina de Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 67, "Trata-se do comportamento do agente no seio 
social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto 
perante sua família e seus colegas de trabalho". As provas produzidas durante a instrução criminal não forneceram dados acerca 
do comportamento do acusado em seu seio social, que pudesse ser valorado negativamente. 1. 4. Da Personalidade: Com 
relação à personalidade, diz Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 68 que "Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve 
para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição 
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agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." E acrescenta, que "Trata-se de circunstância afeta 
muito mais aos ramos da psicologia, da biologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve mergulhar no interior do 
agente e buscar se avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior". Inexistem nos autos 
elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual não há como aferi-la negativamente. 1. 5. Dos 
Motivos do Crime: A propósito, transcrevo lição de Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 6ª ed. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 359/361, acerca da circunstância judicial ora analisada: "(...) são os precedentes que levam à 
ação criminosa. 'O motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de individuo a indivíduo, de caso a caso, segundo o interesse ou 
o sentimento (...)". Em análise dos autos, constata-se que os motivos do crime se relacionam com o desejo de obter lucro fácil, 
todavia, tal circunstância já integra o próprio tipo penal, motivo pelo qual não pode ser valorada de forma prejudicial ao acusado. 
1. 6. Das Circunstâncias do Crime: No tocante às circunstâncias do crime, conceituada pelo autor Guilherme de Souza Nucci (op 
cit) como sendo "os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito", ou no dizer de 
Ricardo Augusto Schimitt (op cit p. 71), no "modo operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o 
crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições 
de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros". Observando os fólios processuais, vê-se que as circunstâncias do 
crime se mostraram negativas, vez que o acusado agiu de modo dissimulado, porquanto adentrou ao Motel CQ Sabe fazendo se 
passar por um cliente e após consumir os gêneros alimentícios do quarto onde se encontrava com terceira pessoa não 
identificada, aguardou a vítima sair de local seguro para que, com emprego de arma de arma de fogo e arma branca, subtraísse 
importância em dinheiro. 1. 7. Das Consequências do Crime: Segundo o autor Ricardo Schimitt (op cit p. 73), as conseqüências 
do crime "Revelam-se pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Devem ser aferidos o maior ou o 
menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares. Busca-
se analisar o alarme social do fato, bom como sua maior ou menor repercussão e efeitos".Para o autor Julio Fabbrini Mirabete, 
(op cit p. 472) as conseqüências do crime se referem a atitude "após a condutacriminosa indicadora de insensibilidade ou 
indiferença ou arrependimento, ou se relacionar com a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime". No caso sub 
oculi, observa-se que a vítima não se viu restituída do produto do crime, uma vez que os valores subtraídos nunca foram 
localizados e devolvidos proprietário do estabelecimento comercial, o que leva ao reconhecimento negativo da referida 
circunstância. 1. 8. Do Comportamento da Vítima: Relativamente ao comportamento da vítima, reconheço que o ofendido em 
nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, nos termos do art. 59, CPB, e ante os argumentos acima expostos, fixo a pena-
base para o crime de roubo, em 05 (cinco) anos e 06 (cinco) meses de reclusão. 2. Das Agravantes e Atenuantes: Analisando os 
autos, observo que inexistem agravantes. Presente se mostra a atenuante prevista no art. 65, I, CPB, tendo em vista que o 
acusado nasceu em data de 10/03/1992 e o fato ocorro no dia 18/12/2010, portanto menos de 21 anos de idade, razão pela qual 
atenuo a pena em 11 (onze) meses, o que leva a uma pena de 4 anos e 7 meses de reclusão. 3. Das Causas de Aumento e de 
Diminuição: Inexistem causas de diminuição.Os autos revelam a presença de duas causas de aumento quais sejam, emprego de 
arma e concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, 1 ano, 6 meses e 10 dias, o que leva a 
uma pena final de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. A.2) Da Tentativa de Roubo Ocorrida no dia 10 de 
fevereiro de 2011: 1. Circunstâncias Judiciais: Tomando como parâmetro o entendimento doutrinário, quando da análise das 
circunstâncias judiciais acima, verifica-se que a  culpabilidade se mostrou normal à espécie delitiva; os  antecedentes não podem 
ser valorados negativamente, vez que o réu não possui sentença transitada em julgado; inexistem elementos para aferição da  
conduta social e da  personalidade do acusado; os  motivos integram o tipo penal, vez que decorrem do desejo de obtenção de 
lucro fácil, razão pela qual não podem ser valorados negativamente; as  circunstâncias se mostraram negativas, vez que o crime 
foi praticado durante o repouso noturno, o réu se encontrava sob efeito de álcool e simulou adentrar ao motel para utilizá-lo, com 
intuito de baixar a segurança dos proprietários, quando sua intenção era a de subtrair os objetos; as consequências se 
mostraram negativas, vez que, após a conduta delitiva, o acusado simulou ter sido vítima de furto, a fim de induzir os agentes do 
Estado a acreditar que o delito teria sido praticado pelo falso autor do furto; não há como valorar o  comportamento da vítima de 
forma negativa, haja vista que esta em nada contribuiu para o delito. Assim, nos termos do art. 59, CPB, e ante os argumentos 
acima expostos, fixo a pena-base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (cinco) meses de reclusão. 2. Das Agravantes e 
Atenuantes: Não há agravantes. Presente se mostra a atenuante da menoridade relativa, conforme reconhecida acima, motivo 
pelo qual atenuo a pena a pena em 11 (onze) meses, o que leva a uma pena de 4 anos e 7 meses de reclusão. 3. Das Causas 
de Aumento e de Diminuição: Ausente causa de aumento. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, CPB, conforme 
expressamente reconhecida e valorada na fundamentação, o que leva a uma redução de 3 anos e 20 dias (2/3), totalizando  uma 
pena final de 1 (um) ano 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão 4. Das Penas de Multas: Adotando os mesmos critérios 
empregados para a aplicação da pena privativa de liberdade, aplico ao condenado a pena de multa, no montante de 100 (cem) 
dias-multa, em relação ao crime de roubo consumado e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime tentado, totalizado, nos termos 
do art. 72, CPB e, 110 (cento e dez) dias-multa. Fixo, de acordo com a situação econômica do réu, o valor do dia multa em 1/30 
(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias, depois de transitada em 
julgado esta sentença, sob pena de inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública. 5. Do concurso material: Em sendo aplicável 
ao caso a regra disciplinada pelo art. 69, do Código Penal (concurso material), fica o réu condenado a pena de  07 (sete) anos, 
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Sendo que, em respeito ao art. 387, §2º, CPP, observo que o réu permaneceu 
preso durante 14 (quatorze) dias (11/02/2011 a 25/02/2011), razão pela qual faço a detração penal, o que leva a uma pena a ser 
cumprida de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias .b) Do acusado Carlito Leonardo Ribeiro: B.I) Da Tentativa de 
Roubo Ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2011: 1. Circunstâncias Judiciais: Tomando como parâmetro o entendimento 
doutrinário, quando da análise das circunstâncias judiciais acima, verifica-se que a  culpabilidade se mostrou normal à espécie 
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delitiva; os  antecedentes não podem ser valorados negativamente, vez que o réu não possui sentença transitada em julgado; 
inexistem elementos para aferição da conduta social e da personalidade do acusado; os motivos integram o tipo penal, vez que 
decorrem do desejo de obtenção de lucro fácil, razão pela qual não podem ser valorados negativamente; as  circunstâncias se 
mostraram negativas, vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, o réu se encontrava sob efeito de álcool e 
simulou adentrar ao motel para utilizá-lo, com intuito de baixar a segurança dos proprietários, quando sua intenção era a de 
subtrair os objetos; as  consequências não se mostraram negativas; não há como valorar o  comportamento da vítima de forma 
negativa, haja vista que esta em nada contribuiu para o delito. Assim, nos termos do art. 59, CPB, e ante os argumentos acima 
expostos, fixo a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 2. Das Agravantes e 
Atenuantes: Inexistem agravantes e atenuantes. 3. Das Causas de Aumento e de Diminuição: Ausentes causas de aumento. 
Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, CPB, conforme expressamente reconhecida e valorada na 
fundamentação, o que leva a uma redução de 3 anos e 2 (dois) meses (2/3), totalizando  uma pena final de 1 (um) ano 7 (sete) 
meses de reclusão.4. Da Pena de Multa: Adotando os mesmos critérios empregados para a aplicação da pena privativa de 
liberdade, aplico ao condenado a pena de multa, no montante de 10 (dez) dias-multa em relação ao crime tentado. Fixo, de 
acordo com a situação econômica do réu, o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 
fato, que deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias, depois de transitada em julgado esta sentença, sob pena de inscrição na 
dívida ativa da Fazenda Pública. Do Regime Inicial De Cumprimento Da Pena Para o acusado Caio César Vieira De Sousa, fixo o 
regime  Semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §2º, "b", CPB. Por sua vez, considerando a 
condição de tecnicamente primário e ausência de circunstâncias que indiquem aplicação de regime inicial mais gravoso (súmula 
719/STF), para o acusado Carlito Leonardo Ribeiro, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c",do Código Penal. 
Da substituição da pena privativa de liberdade e Sursis: Considerando que o acusado Caio César Vieira De Sousa foi condenado 
a uma pena superior a 04 (quatro) anos, as circunstâncias do crime se mostraram negativas para o réu, deixo de substituir a 
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme autoriza o art. 44, I, II e III, CPB, até porque houve emprego de 
grave ameaça. Quanto ao condenado  Carlito Leonardo Ribeiro, tenho a dizer que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis 
e o crime foi empregado com violência, motivo pelo qual também resta inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos, nos termos do já aludido art. 44 do Código Penal. No mesmo sentido, verifico inaplicável o instituto do  
sursis,  já que parte as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, bem como por entender que a suspensão 
condicional da pena não se mostra eficaz, conforme inteligência do art. 77, I e II, CPB, razão pela qual deixo de aplicá-la. Do 
Direito De Recorrer Em Liberdade E Da Prisão Preventiva: Reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade. Das 
Deliberações Finais: 1. Condeno os acusados nas custas processuais. (art. 804 do CPP). 2. Após o trânsito em julgado:  Lance-
se o nome dos réus no rol dos culpados. Comunique-se à Justiça Eleitoral. Expeça-se guia de execução penal. Arquivem-se 
estes autos com as baixas de estilo. Finalmente, com relação à indenização, entendo plausível o argumento levantado pela 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, no sentido de que inexistem provas dos valores dos danos sofridos pela vítima, até 
porque o ofendido deixou de pleitear qualquer indenização. Assim, deixo de fixar indenização em prol da vítima. P.R.I. Ananás-
TO, 28 de setembro de 2013. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS JUIZ DE DIREITO. 
 

ARAGUAÇU 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS N 2010.0011.7479-5 (processo eletrônico 5000117-63.2010.827.2705) 
Ação: Investigação de Paternidade  
Requerente: Peter de Carvalho 
Advogado(a): DR.(a) FERNANDA COUTO DE ALMEIDA OAB/TO 25.865 
Requerido: SebastiãoTavares de Figueiredo e outros 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO/ SENTENÇA proferida no evento 8: “Diante do exposto, decreto a extinção do processo, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 
os autos, mediante as necessárias baixas. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaçu, 02/outubro/15  NELSON RODRIGUES DA SILVA- 
JUIZ DE DIREITO 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 

 

Referência: Autos n.º 5000717-79.2013.827.2705 
Ação: Interdição  
Requerente: Josefa dos Anjos Costa 
Interditado(a): CLEIDIOMAR DOS ANJOS CARDOSO 
Prazo: 10 dias 
Finalidade: FAZ SABER a quantos o presente Edital de Publicação de Sentença, virem ou dele tiverem conhecimento, que foi 
proferido sentença nos autos acima mencionados, conforme teor a seguir transcrito: “Diante do exposto, julgo procedente o 
pedido contido na inicial, para decretar a interdição total de CLEIDIOMAR DOS ANJOS CARDOSO, nomeando-lhe curadora 
para todos os atos da vida civil, sua mãe, JOSEFA DOS ANJOS COSTA, com dispensa de especialização de hipoteca legal, nos 
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termos do artigo 1.190, do Código de Processo Civil, levando em consideração tratar-se de pessoas pobres e de reconhecida 
idoneidade. Intime-se a curadora nomeada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comparecer em cartório e prestar por termo, o 
compromisso definitivo de curatela. Transitada em julgado, inscreva a sentença no Registro de Pessoas Naturais de Araguaçu-
TO, bem como providenciem a sua averbação no assento de nascimento do interditando, nos termos dos artigos 89, 92 e 107, § 
1°, da Lei n° 6.015/73, publicando-a na imprensa oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o 
artigo 1.184 do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do 
referido diploma legal.Intimem. Cumpra-se. Araguaçu, 14/abril/15. NELSON RODRIGUES DA SILVA  - JUIZ DE DIREITO.” 
 

ARAGUAINA 
Diretoria do Foro 

 
PORTARIA 
PORTARIA Nº 106/2015 
 
Estabelece os magistrados do Poder Judiciário responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das Comarcas do Grupo2 do 
Plantão Regional - Araguaína, Goiatins, Filadélfia e Wanderlândia, do Estado do Tocantins, que especifica. 
 
DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz de Direito titular do Juizado Especial Cível e Diretor em substituição do Foro da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 12/2012, de 01 de outubro de 2012, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que 
disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
Considerando que, compete ao Diretor do Foro da Comarca de entrância mais elevada, nos termos do artigo 8º, § 1º, inciso II, 
alínea “a”, da Resolução 12/2012, disciplinar sobre o Plantão Judiciário mensal das Comarcas; 
Considerando finalmente, o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da LCE 10/96; 
 
R E S O L V E:  
 
Artigo 1º - Designar a Dra. Umbelina Lopes Pereira, Juíza de Direito Titular da Vara de Precatórias, Falências e Concordatas 
da Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2 da Resolução nº 12/2012, 
de 01 de outubro de 2012, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, pelo período compreendido entre as 18h do 
dia 09/10/2015 às 8h do dia 16/10/2015; 
 
 Artigo 2º - Designar a servidora Marlene Custódio Vencio Melgaço, Escrivão Judicial, para responder pelo respectivo 
plantão, no período de 09/10/2015 a partir das 18h às 8h do dia 16/10/2015, lotada na Vara de Precatórias, Falências e 
Concordatas da Comarca de Araguaína/TO através do telefone de plantão (63) 9971-7727; 
Artigo 3º - Designar a Oficiala de Justiça: Lidianny Cristina Vieira Santos, telefone (63)9206-1916 no dia 09/10/2015 a partir 
das 18h às 08h do dia 16/10/2015 para atuar nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia; 
Artigo 4º - Designar o Oficial de Justiça Antônio Luiz Pereira Silveira, no período de 09/10/2015 a partir das 18h às 08h do 
dia 16/10/2015, através do telefone 63-9996-6605 para atuar nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins; 
 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e quinze (08/10/2015).  
 

Deusamar Alves Bezerra 

Juiz de Direito – Diretor do Foro – em substituição 
 

2ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2006.0008.1766-0/0 
Ação: INDENIZAÇÃO 
Requerente(s): ELIAS DA SILVA 
Advogado: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO - OAB/TO 1971 
Requerida: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
Advogado: MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA – OAB/GO 10.070 
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OBJETO: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOBRE O 
RETORNO DOS AUTOS DO TJ/TO (DECISÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO), CASO NÃO HAJA MANIFESTAÇÃ, OS 
AUTOS SERÃO ARQUIVADO. ARAG/TO, 09.10.15. ANA PAULA- ESCRIVÃ JUDICAL 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 2012.0005.7808-2 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE: WALLYFEN DIVINO ARAUJO LEMOS e outra 
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA 
REQUERIDO: CÉZIO LEMOS LIMA 
ADVOGADO(INTIMANDO):  CLÉIA APARECIDA JERÔNIMO, OAB/GO  Nº  32.153 
OBJETIVO: Intimá-lo para tomar ciência da digitalização dos presentes autos, o qual foi inserido no sistema E-PROC sob o nº 
5013416-36.2012.827.2706, Chave processual nº 649597934415, bem como, cientificá-lo de que doravante, a movimentação 
processual será exclusivamente digital, devendo o Advogado INTIMANDO  providenciar sua inserção no SISTEMA E-PROC.  
 

2ª Vara da Família e Sucessões 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
Assistência Judiciária Gratuita 
A Doutora Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de 
Divórcio Litigioso, processo nº 0013461-23.2015.827.2706, requerido por Fernanda Mendes da Silva Vasconcelos em face de 
Rogério Pereira de Vasconcelos, tendo o presente à finalidade de CITAR o requerido ROGERIO PEREIRA DE VASCONCELOS, 
brasileiro, casado, soldador, estando em lugar incerto não sabido, para todos os termos da ação, e querendo, oferecer resposta 
ao pedido, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão. Na inicial, a autora alega em síntese o seguinte: “que 
contraiu núpcias com o requerido em 07/07/2011, na cidade de Araguaína-TO, no Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais, onde escolheram o Regime de Comunhão Parcial de Bens; Ocorre que a união perdurou durante o período de um ano 
e três meses, findando aproximadamente em 07/10/2012. Durante este lapso temporal em que conviveram em matrimônio o 
casal não teve filhos; quanto a patrimônio, apenas foi adquirido uma moto TWISTER, da marca HONDA, de cor preta, cuja placa 
e ano a Requerente não sabe informar, pois o veículo está sob a posse do Requerido. Pela requerente foram feitos os seguintes 
pedidos: que seja decretado o divórcio; que seja concedido os benefícios da Assistência Judiciária; requer a expedição do 
mandado ao cartório de registro civil para a devida averbação; requer a intimação do Douto representante do Ministério Público; 
requer a citação do requerido por edital. Pela Juíza foi exarado o seguinte despacho: “Defiro o pedido contido na petição, evento 
Nº 10. Cite-se o requerido via edital, com prazo de 20 (vinte) dias e advertências legais cabíveis. Cumpra-se. Araguaína, 06 de 
outubro de 2015. (ass.) Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito”. 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 Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de outubro de 2015. Eu, Sandra Maria Sales 
Belo Vinhal, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

1ª Vara de Precatórios 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes abaixo identificadas intimadas dos atos processuais abaixo relacionados 
 
Autos Nº: 0014099-56.2015.827.2706   - CARTA PRECATORIA  PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA 
 Processo de origem: AÇÃO PENAL Nº 0000118-43.2012.8.26.0264 
JUIZ DEPRECANTE: JUIZ DE DIREITO DA UNICA VARA DO FORO DISTRITAL DE ITAJOBI- COMARCA DE NOVO 
HORIZONTE-SP.  
JUIZ DEPRECADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE PRECATÓRIAS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO. 
REQUERENTE: JOSÉ GUSTAVO MESSA 
ADVOGADO DO REQUERENTE: DR. FABIO LUIS BETTARELLO – OAB/SP 217169 
REQUERIDO: ISRAEL RODRIGUES DA SILVA E OUTRO  
ADVOGADO DO REQUERIDO: DR. FABIO SAMBRANO - OAB/SP 278757 
INTIMAÇÃO: Intimo os advogados das parte  da data da audiência de inquirição da testemunha JOSEANE DA SILVA RIBEIRO, 
designada para o dia 09 de NOVEMBRO  de 2015 às 13:45 horas, neste Juízo.  
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Ficam as partes abaixo identificadas intimadas dos atos processuais abaixo relacionados 
 
Autos Nº: 0010220-41.2015.827.2706 - CARTA PRECATORIA  PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA 
 Processo de origem: AÇÃO PENAL Nº 0002781-90.2014.8.16.0031 
JUIZ DEPRECANTE: JUIZ DE DIREITO DO 2ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO.  
JUIZ DEPRECADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE PRECATÓRIAS DA COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO 
REQUERENTE: DEUSANIA ALVES DACOSTA NOGUEIRA 
ADVOGADA DA REQUERENTE: Dra. HELEM CRISTINA VIEIRA CARVALHO GUIMARAES 
REQUERIDO: LUIS DE GONZAGA MAZZARA BANDEIRA  
INTIMAÇÃO: Intimo a advogada da requerente da data da audiência de inquirição da testemunha Luciana Alves da Costa, 
designada para o dia 11 de NOVEMBRO  de 2015 às 14:15 horas, neste Juízo.  
 

Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 20(VINTE) DIAS  
Autos: n.º 2008.0003.9618-0 
Denunciado: ANDERSON CLEITON ALVES MORAIS  
Vítima: MARIA DE LOURDES RODRIGUES NOGEIRA  
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 o acusado ANDERSON CLEITON ALVES 
MORAIS, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 21/08/1979, natural de Araguaína-TO, filho de Maria de Lourdes 
Alves Nogueira, da r. sentença de fl. 127/128 a seguir parcialmente transcrita: ”... Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso 
IV, do Código Penal, c/c o art. 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato, em razão da 
ocorrência da Prescrição da pretensão punitiva retroativa...” 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, 09 de outubro de 2015. Eu, Cristiane Moreira 
de Araújo, Técnico Judicial, lavrei e subscrevi.Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. Juíza de Direito 
 

ARAGUATINS 
1ª Escrivania Criminal 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Autos de TCO nº 0001167-33.2015.827.2707 
Denunciado: HOZENIRA VASCONCELOS LIMA 
Vítima: NAYNE DA COSTA MATOS 
A Doutora Nely Alves da Cruz, MM. Juíza de Direito Criminal, nesta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
legais, uma TCO, nº 0001167-33.2015.827.2707, sendo que o não comparecimento será presumido como renuncia tácita: 
NAYNE DA COSTA MATOS, brasileira, união estável, do lar, nascida aos 29/07/1998, filha de Jeuzila da Costa Matos, residente 
na Rua: 31 de Março nº959, centro, Atualmente em local incerto e não sabido,. É o presente para INTIMÁ-LO, a comparecer 
perante este Juízo, na sala das audiências do Fórum local no dia 23/11/2015, às 09h10mn, para realização da audiência de 
instrução e julgamento, designada nos autos supra. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, aos nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze(09/10/2015). Eu,__ (John Reylly C. da Silva), Auxiliar Judiciário, 
lavrei o presente. Dr. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito Criminal. 
 

ARAPOEMA 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS nº 5000079-13.2008.827.2708 – Ação Penal  
Autor: Ministério Público Estadual 
Acusado: CLEITON FERREIRA DA SILVA  
Advogado: Dr. Marcelo Ferreira Lima, OAB/PA 11783 
INTIMAÇÃO DE DESPACHO: “À vista das inúmeras cartas precatórias expedidas ao Estado do Pará para comunicação de ato 
processual à pessoa do acusado, todas inexitosas, e desprovidas de qualquer providência concreta para a sua localização, o que 
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sinaliza infrutífera a expedição de qualquer outra com a mesma finalidade, autorizo o senhor oficial de justiça desta comarca a 
empreender diligências e efetuar intimação do acusado na Comarca Contigua de Conceição do Araguaia. Designo o dia 
28.10.2015, às 13h00min para o prosseguimento da instrução do feito. Proceda-se todas as comunicações necessárias. 
Arapoema, 07 de outubro de 2015. Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito.   
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO -1º PUBLICAÇÃO. 
 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, 
na forma da lei. Faz saber aos que do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Escrivania do 
Cível, referente aos autos de nº 5000665-39.2011.827.2710, Ação de Interdição, em que é Requerente ROSILENE RODRIGUES 
ROCHA ARRAIS e Interditando ANTONIO JOSE ROCHA FILHO, foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de ANTONIO 
JOSE ROCHA FILHO, portador do RG 21689792002-5 SSP/MA, CPF: 009.856.391-21, residente e domiciliado á Rua Pacifico 
Siqueira Campos  nº29, Bairro São Pedro, Augustinópolis –TO, sendo-lhe nomeado curadora a requerente ROSILENE 
RODRIGUES ROCHA ARRAIS, brasileira, casada, portadora do RG nº 5259613 SSP/GO e CPF nº 031.084.271-99, residente e 
domiciliada á Pacifico Siqueira Campos nº29, Bairro São Pedro, Augustinópolis-TO, cuja parte dispositiva segue transcrita: [...] 
“Vistos, etc. Rosilene Rodrigues Rocha Arrais. Ingressou neste Juízo com a presente Ação de Interdição com curatela provisória 
em favor de Antonio José Rocha Filho, devidamente qualificados, requerendo a sua nomeação como curadora da parte 
interditada. Este Juízo às fls. 19 foi alcançado o Interrogatório do Interditando, o que possibilitou proceder a regular colheita de 
informações.Conforme Laudo Pericial levado a efeito pelo perito nomeado pelo juízo à fl.22, a patologia identificada na parte 
interditada a impede de reger-se a si e aos seus negócios e é irreversível, o que autoriza a interdição. O Órgão Ministerial, em 
audiência, coaduna com o pedido de interdição exarado na exordial e pugna ademais, pela necessidade de nomeação de 
curadora. Relatados , Decido efetivamente, pela que consta dos autos e pelo que se auferiu em audiência, não há dúvida quanto 
à doença que acomete a parte interditanda, vez que detentor de transtorno mental, conforme se infere pela audiência de 
instrução realizada e pelas demais informações colacionadas aos autos, especialmente o laudo pericial. No presente feito, 
considerando as observações acima expostas e tendo em vista o alcançado em audiência, deve ser deferida curadora ao 
interditando. No que concerne a quem deverá exercer tal múnus público, entendo que a requerente é a mais apta para tal 
exercício, à luz do art. 1.775,§3º, do CC, vez que esta é quem efetivamente converge suas ações as reais necessidades do 
interditando, sendo, ademais, irmã do mesmo. Assim, dúvida não há quanto ao efetivo resguardo dos interesses do interditando 
pela parte autoral. Ante o exposto, considerando o parecer favorável do Órgão Ministerial. DECRETO A INTERDIÇÃO de 
Antonio José Rocha Filho, nomeando-lhe curadora a parte requerente Rosilene Rodrigues Rocha Arrais, nos termos dos 
arts. 1.183, p.u., e 1.1190 do CPC. Fica a autora dispensada da garantia a que alude o art. 1.188 do CPC. Publique-se a 
presente sentença uma vez no Diário Oficial, conforme os arts. 1.184 e 232, inc. III do CPC. Efetue-se o registro da interdição no 
cartório competente, na sua forma gratuita. Intime-se o curador para em cinco dias, após o registro da interdição em cartório, 
prestar o compromisso, conforme o art. 1.187 do CPC, CC o art. 93, p.u., da Lei 6.015/73.Oficie-se à Justiça Eleitoral com os 
dados completos do interditando, para fins de impedir o exercício dos direitos políticos, conforme art. 15, II da CF. Sem custas. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.” Nada mais havendo , mandou encerrar.Eu Neide Maria dos Santos, Escrivã 
Judicial, que digitei. Augustinópolis –TO, 05 de março de dois mil e treze. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – Juiz de 
Direito. “E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado três vezes no 
Diário da Justiça do Estado. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 08 de 
outubro de 2015.  JOÃO CARLOS RESPLANDES MOTA –Técnico Judicial que digitei. 
 

  2ªVara  Cível de Família e Sucessões  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 
AUTOS Nº: 5002293-92.2013.827.2710  
Ação: Revisional de Alimentos.  
Requerente: Hélio Sobrinho da Silva Azevedo 
Advogado: Dr. Messias Valladares Vieira, OAB/MA 2.969 
Requerido: A.H.S.Z. (rep. por Adriana Salvador da Silva)  
FINALIDADE: INTIMAR o (a) Sr (a). Hélio Sobrinho da Silva Azevedo, do inteiro teor da r. decisão a seguir transcrita em sua 
parte despositiva. DECISÃO: "[...] Assim, determino que o requerido deva demonstrar, por meio de documentos (contracheques, 
declaração de ½ imposto de renda etc.) que, realmente, faz jus ao benefício, para o que lhe concedo o prazo de 48h (quarenta e 
oito horas). Ultrapassado este prazo, com ou sem manifestação da parte autoral, volva-me os autos conclusos. Intime-se. 
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Cumpra-se. Augustinópolis-TO, 20 de fevereiro de 2014. Jefferson David Asevedo Ramos Juiz de Direito. Eu, Max Martins Melo 
Silva, Técnico Judiciário, o digitei. 
 
EDITAL 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
  
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. Juiz de Direito da Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo foi 
declarada a INTERDIÇÃO DE RAIMUNDA FREITAS COSTA, brasileira, casada, nascida aos 15/08/46, natural de São Raimundo 
Mangabeira – MA, residente e domiciliada na Rua Manoel Matos, s/nº município de Sampaio – TO, portadora de seqüela de AVC 
hemorrágica, com perda total de consciência, com tetraplegia, CID 10.164. Sendo – lhe nomeada CURADORA a senhora 
CECÍLIA OLIVEIRA COSTA, nos autos de nº 5000312-33.2010.827.2710 de INTERDIÇÃO E CURATELA. A curatela é por 
tempo indeterminado e tem a finalidade de reger a interditanda em todos os atos de sua vida civil. E para que não aleguem 
ignorância, o presente edital será publicado por 03 (três) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias e afixado na 
forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 17 de setembro de 2015. Dr. 
Jefferson David Asevedo Ramos – Juiz de Direito. Eu, EBCôrtes, Técnica Judiciária o digitei e conferi.   
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Por 03 (três) vezes com intervalo de 10 (dez) dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito da Comarca de Augustinópolis – Tocantins, no uso de suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital lerem ou dele tiverem conhecimento, que se processam os 
autos de Ação de Interdição nº. 5000149.69.2008.827.2710, promovida por LUCIMAR PEREIRA MARTINS DE ANDRADE, 
brasileira, casada, lavradora, residente na Rua Bom Jardim, S/nº.  em Sampaio-TO, em Face de MARINALVA PEREIRA DOS 
SANTOS, brasileira, solteiro, deficiente mental, nascida em 25 de maio de 1.964, em Poção de Pedras-MA, filha de Maria Pereira 
dos Santos, residente no mesmo endereço, registro de nascimento lavrado no Livro A-02, fls. 149, sob o nº. 1.998, em 21 de 
julho de 1.988. Feitos julgados procedentes e decretada à interdição do requerido, por ser totalmente incapaz, sofrendo de 
deficiência mental, não tendo nenhuma condição de administrar sua vida civil, tendo sido nomeada sua curadora LUCIMAR 
PEREIRA MARTINS DE ANDRADE. Serão considerados nulos, sem nenhum efeito, todos os atos e avenças que por ventura 
celebrarem com a interditada, sem a assistência do curador. Tudo de conformidade com a sentença exarada no termo de 
audiência. Nada mais. E, para que não aleguem ignorância e para que chegue ao conhecimento de todos, manda expedir o 
presente Edital que será publicado no Diário da Justiça por 03 (três) vezes com intervalo de 10 dias, conforme determinação 
legal, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e afixado no placar do Fórum local. Dado e passado na Cidade e 
Comarca de Augustinópolis – TO, aos 08 oito) dias do mês de outubro de 2015. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito. 
Eu, Alvernes Camelo Sobrinho, Escrivão Judicial, o digitei.Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
2ª Vara Cível 

 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 066/2015D 
Fica a parte executada notificada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-
TO). 
 
1. AUTOS nº. 5000094-98.2007.827.2713 
AÇÃO: CAUTELAR DE SEQUESTRO 
EXEQUENTE: GERDAU AÇOS LONGOS S/A 
ADVOGADO: Dr. Josias Pereira da Silva OAB/TO 1677 
EXECUTADO: JAIRO MARTINS DE FARIA JÚNIOR 
ADVOGADO: Dr. CELIA CILENE DE FREITAS PAZ  OAB/TO 1375B 
NOTIFICAÇÃO: ...Notifica-se a executada JAIRO MARTINS DE FARIA JUNIOR - CPF: 720.660.181-49, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, promover o recolhimento das despesas processuais finais na proporção em que foi condenado, conforme 
SENTENÇA exarada no evento 01, com transito em julgado em 19/02/2015,  sendo custas no valor de R$ 119,50 (cento e 
dezenove reais e cinqüenta centavos), cujos valores deverão ser recolhidos diretamente ao FUNJURIS (Lei 90/2009), através 
de Guia própria, que deverá ser comprovado nos autos, sob pena de PROTESTO, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa do 
Estado relativamente a esse inadimplemento (art. 4º, § 2º, Provimento DGJUS n. 06/2014..  
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
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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: 0003546-60.2014.827.2713 – RESTITUIÇÃO DE LINHA MOVEL 
RECLAMANTE: RICARDO RODRIGUES GUIMARÃES 
ADVOGADO: – MARCUS DE SENA GUIMARÃES – OAB/TO 5269 
RECLAMADO: TELEFONICA S/A  
ADVOGADO: DANIEL FRANÇA SILVA – OAB/DF 24.124 – NÃO CADASTRADO NO SISTEMA E-PROC  
INTIMAÇÃO: Intimar o procurador da parte reclamada para promover o seu cadastramento do Sistema E-PROC, bem 
como da sentença: “Intime-se a parte ré/executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o devido pagamento do débito, 
observadas as informações veiculadas ao evento 23, sob pena de prosseguimento do feito, com a realização dos atos executivos 
correspondentes. Decorrido o prazo acima, à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins/TO, data do evento.JOSE 
ROBERTO FERREIRA RIBEIRO Juiz de Direito - Respondendo Port. Nº 1.894/95” 
 

COLMEIA 
1ª Escrivania Criminal 

 
EDITAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS SORTEADOS E DIVULGAÇÃO DAS DATAS DESIGNADAS PARA A 3ª 
TEMPORADA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DO ANO DE 2015 
O DR. RICARDO GAGLIARDI, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que na conformidade dos artigos 432 e 
seguintes do Código de Processo Penal, e sob as penas da lei, ficam as pessoas abaixo relacionadas, de acordo com Ata de 
Sorteio de Jurados, convocados para comporem o corpo de jurados da Comarca Colméia, Estado do Tocantins, referente à 
Terceira Temporada de Julgamentos do Tribunal do Júri ano de 2015 conforme quadro que segue, com início às 9 horas, na Sala 
de Sessões do Tribunal do Júri Popular desta Comarca de Colméia, situada na Rua 7, 600 - Centro - 77725000 - Colméia - TO, 
quando serão submetidos a julgamento 02 (dois) processos-crime nos dias abaixo relacionados: 
1. Número do Processo: 5000080-77.2008.827.2714. 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Vítimas: JOÃO DE SOUSA ARAÚJO e ADÃO DE SOUSA ARAÚJO. 
Réu: BONFIM FEITOSA DE SOUSA. 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Data/Hora de Julgamento: 26/10/2015, às 09:00:00. 
Pronúncia: Art. 121, § 2º, IV, e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CPB em concurso formal (artigo 70 do CPB). 
2. Número do Processo: 5000057-34.2008.827.2714. 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Vítima: JOÃO PAULO MARTINS JORGE. 
Réus: GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA e SÉRGIO FERREIRA DE LIMA. 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Data/Hora de Julgamento: 27/10/2015, às 09:00:00. 
Pronúncia: Art. 121, § 2º, I e III (primeiro denunciado) e art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 29, todos do CPB (segundo denunciado). 
NOME DOS JURADOS 
1. Eduardo Torres de Sousa. 
2. Nilza Miranda Barros Oliveira. 
3. Lucélia Soares de Andrade. 
4. Meire Faustino Miranda Teixeira. 
5. Marcelo Noronha Azevedo Oliveira. 
6. Luzieide Pereira Braga. 
7. José Rodrigues de Sousa. 
8. Dalvino Pereira de Souza. 
9. José Valdemar Pereira Sobrinho Júnior. 
10. Márcia Soares de Andrade. 
11. Valdilei Costa de Brito. 
12. Maria Célia Alves Martins. 
13. Luzia Maria Moreira Albuquerque. 
14. Gleisson Macêdo Campos. 
15. Erenilta da Silva Moreira. 
16. Carlos José de Oliveira. 
17. Maria do Socorro Duarte Vieira Alves. 
18. Carlos José da Silva. 
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19. Eigna Pereira da Silva. 
20. Adoirames Nunes Anacleto. 
21. Juliana Ribeiro da Silva. 
22. Marta Regina Oliveira. 
23. Leriane Velozo Pestana. 
24. Aliny Pinheiro Brito. 
25. Irani Pedro Faria. 
NOME DOS SUPLENTES 
1. Egnaldo Queiroz da Cruz. 
2. Jurami José Alves. 
3. Joelson Noleto Santos. 
4. Fernando Albino da Silva. 
5. Gilson Inácio da Silva. 
6. Suzana Pereira Costa. 
7. Antônio Pereira Guedes. 
8. Vânia Guedes Soares. 
9. Maria Marta Costa Carvalho. 
10. Elton de Souza Pinto. 
DA FUNÇÃO DO JURADO 
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade. 
§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, 
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 
§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado. 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; 
IV - os Prefeitos Municipais; 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII - os militares em serviço ativo; 
IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. 
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 
§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo 
produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 
§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional 
ou remoção voluntária. 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. 
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica. 
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as 
hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos. 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em 
que o são os juízes togados. 
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. 
Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta 
cidade de Colméia, Estado do Tocantins, aos 02 de outubro de 2015. Eu, DR. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu, 
ROSINETO DA SILVA RITA, Técnico Judiciário, digitei o presente, conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum 
local. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS SORTEADOS E DIVULGAÇÃO DAS DATAS DESIGNADAS PARA A 3ª 
TEMPORADA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DO ANO DE 2015 
O DR. RICARDO GAGLIARDI, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que na conformidade dos artigos 432 e 
seguintes do Código de Processo Penal, e sob as penas da lei, ficam as pessoas abaixo relacionadas, de acordo com Ata de 
Sorteio de Jurados, convocados para comporem o corpo de jurados da Comarca Colméia, Estado do Tocantins, referente à 
Terceira Temporada de Julgamentos do Tribunal do Júri ano de 2015 conforme quadro que segue, com início às 9 horas, na Sala 
de Audiências do Fórum Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral, situada na Av. Brasil, esq. com a Rua 7, s/nº - Centro - 77725000 - 
Colméia - TO, quando serão submetidos a julgamento 02 (dois) processos-crime nos dias abaixo relacionados: 
1. Número do Processo: 5000010-12.1998.827.2714. 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Vítima: WANDERLEY DE TAL. 
Réus: HERNANDES PEDRO DOS SANTOS e EUCLIDES PEDRO DOS SANTOS. 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Data/Hora de Julgamento: 26/10/2015, às 09:00:00. 
Pronúncia: Art. 121, caput, do CPB. 
2. Número do Processo: 5000978-51.2012.827.2714. 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Vítima: CLEUDES FRANÇA DE ALMEIDA. 
Réu: DEUSIVALDO TELES LIMA. 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
Data/Hora de Julgamento: 27/10/2015, às 09:00:00. 
Pronúncia: Art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB. 
NOME DOS JURADOS 
1. Thyago Henrique Vieira Silva. 
2. Tatiane Borges Mendonça. 
3. Limiro Basílio Neto. 
4. Lívia Pereira Ribeiro. 
5. Bruno Mendes de Sousa. 
6. Iony da Silva. 
7. Jucélia Basílio da Silva. 
8. Jorge Jandir Muccini. 
9. Adriana Faria Wanderley. 
10. Eder Martins Costa. 
11. Marcos Vieira do Prado.  
12. Silvia Pereira de Sousa. 
13. Aparecido Caetano Pereira. 
14. Euclides Alves de Oliveira Júnior. 
15. Joctã José dos Reis. 
16. Bianca Sousa Araújo. 
17. Iraci Alves Fernandes. 
18. Luan Felipe Batista. 
19. Milian Pereira Santana Silva. 
20. Francisco Frazão Filho. 
21. Samara Caroline Silva Sobrinho. 
22. Wilson Pereira da Silva. 
23. José Ribamar Costa Brito. 
24. Carlito Faria Bizarria. 
25. Geraldo José da Silva. 
NOME DOS SUPLENTES 
1. Dênis Antônio Aguiar de Souza. 
2. Luciane Miranda. 
3. Lázaro Vieira Neto. 
4. Gilwender Cirilo de Lima. 
5. Adriana Stefany Fernandes Morais. 
6. Marcos Cleiton Alves Felipe. 
7. Lúcia Helena de Oliveira. 
8. Janaina da Mota Marinho. 
9. Luciana Borges Mendonça. 
10. Lana Carolina Borges Santos. 
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DA FUNÇÃO DO JURADO 
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade. 
§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, 
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 
§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado. 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; 
IV - os Prefeitos Municipais; 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII - os militares em serviço ativo; 
IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. 
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 
§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo 
produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 
§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional 
ou remoção voluntária. 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. 
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica. 
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as 
hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos. 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em 
que o são os juízes togados. 
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. 
Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta 
cidade de Colméia, Estado do Tocantins, aos 02 de outubro de 2015. Eu, DR. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu, 
ROSINETO DA SILVA RITA, Técnico Judiciário, digitei o presente, conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum 
local. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DR. RICARDO GAGLIARDI, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e 
Escrivania, se processam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 5000535-66.2013.827.2714, Código Assunto 
Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENAL, autor MINISTÉRIO 
PÚBLICO, vítima , réu HILMMER THIAGO FERREIRA NEVES SANTOS CARNEIRO, de nacionalidade Brasileira , Casado, 
Policial Militar , nascido aos 07/08/1985 , natural de Conceição de Araguaia/PA, filho de Relson Santos Carneiro e de Isa Maria 
Ferreira Neves Carneiro , Carteira de Identidade n° 36.225 -PM/PA , CPF nº 79667724204 , residente e domiciliado na Rua D. 
Sebastião Tomaz, 2549 - Canudinho - 68540000 - Conceição do Araguaia - PA, estando o denunciado atualmente em local 
incerto e não sabido, fica citado pelo presente edital, para em 10 (dez) dias, apresentar defesa preliminar, quando poderá arguir 
preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado 
Defensor Público para a prática do referido ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da 
Comarca de Colmeia, no Fórum da Comarca, localizado na Rua 7, nº 600, Centro, Colmeia/TO. Para o conhecimento de todos 
será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local. Dado e passado, nesta cidade de Colmeia, Estado do 
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Tocantins, aos 02 de outubro de 2015. Eu, DR. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu, FERNANDO NICANOR SILVA 
OLIVEIRA, Estagiário/2014153, digitei o presente, conferi e afixei cópia do presente edital no Placard do Fórum local, nesta data. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª Vara Criminal 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
 
O Dr. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito Substituto Automático da 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 0000566-
97.2015.827.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado THIAGO ROCHA DE 
CASTRO, brasileiro, convivente em união estável, cozinheiro, nascido aos 26/01/1986, natural de Goiânia-GO, portadeor do RG 
nº478359,- SSP/GO, filho de Elcione Crisóstomo de Castro e Nair Rocha Passos de Castro, como incurso no artigo 306 c/c 309 
do Código de Trânsito Brasileiro- Lei 9503/97. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à 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, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, 08 de outubro de 2015. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Técnica Judiciária, digitei e conferi. JOSSANNER 
NERY NOGUIEIRA LUNA Juiz de Direito 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
com o prazo de 15 (quinze) dias 
 
O Dr. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA , MM. Juiz de Direito Substituto Automático da 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 0000546-
09.2015.827.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado WESLEY DE JESUS, 
brasileiro, convivente em união estável, lavrador, nascido aos 02/08/1992, natural de Ibotirama-BA, portador do RG nº967843 
SSP/GO, filho de Josemir de Jesus e Nilzair Francisca de Jesus, como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito 
Brasileiro-Lei 9503/97. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica citado e intimado para responder à 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, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 08 
de outubro de 2015. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Técnica Judiciária, digitei e conferi. JOSSANNER NERY NOGUEIRA 
LUNA Juiz de Direito 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
com o prazo de 15 (quinze) dias 
 
O Dr. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito Substituto Automático da 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 0001260-
66.2015.827.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado JOSÉ CARLOS DA 
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SILVA DIAS PEREIRA, brasileiro, casado, encarregado de obras, portador do RG nº2.595.509 SSP/DF e CPG nº 924.483.051-
53, nascido aos 04/01/1977 na cidade de Brasília-DF, filho de José Rubens Pereira e Lurdes da Silva Dias, como incurso nos 
delitos previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à 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, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 08 de outubro de 2015. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Técnica 
Judiciária, digitei e conferi. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA Juiz de Direito 
 
O Dr. JOSSANNER NERY NONGUEIRA LUNA , MM. Juiz de Direito Em Substituição Automática na 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 de nº 
0000906-41.2015.827.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado LUCIANO 
SOARES ROSA, brasileiro, casado, auxiliar de depósito, natural de Brasília - DF, nascido aos 01/09/1988, filho de João Batista 
da Silva e Rosemira Soares Rosa, RG 1.102.004 2ª VIA e CPF 045.333.661-20, como incurso nos artigos 306 e 309, do Código 
de Trânsito Brasileiro c/c o art. 331 do Código Penal. E, como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à 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, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO  nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, 08 de outubro de 2015. Eu, Mª Antônia G. dos Santos, Técnica Judiciária, digitei e conferi. JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA -  Juiz de Direito Em Substituição Automática. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
  
A Dr.ª KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Meritíssima Juíza de Direito desta Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania Cível, se processa os autos da AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO COM 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA E SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E EXPEDIÇÃO DE 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO - Processo nº 0000404-02.2015.827.2717, que tem como REQUERENTES: JOSE 
SENHORINHO ROSÁRIO PEDRA E EDILZA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO, e como REQUERIDA: KENIA PEREIRA DA 
SILVA, brasileira, qualificação ignorada. Por este meio, CITA-SE KENIA PEREIRA DA SILVA, brasileira, qualificação 
ignorada, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, caso queira, no prazo de 15 (quinze dias) em petição escrita, 
dirigida ao juiz da causa, ofereça contestação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 297 
e 319 do CPC). Não sendo contestada a ação, reputar-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (art. 285 e art. 319 
do CPC). E para que chegue ao conhecimento do requerido e o mesmo não possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de 
Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de outubro de 2015 (08.10.2015). Eu, Rodrigo Azevedo Filgueiras de 
Lima, Escrivão judicial o digitei e fiz inserir. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA - Juíza de Direito 

 

GUARAÍ 
2ª Vara Cível; Família e Sucessões Infância e Juventude 
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EDITAL 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível da Comarca de 

Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que tramitam por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de ALIMENTOS n. 0003248-

44.2014.827.2721, ajuizada por R. DE O.A. em face de RONÁRIO AMANCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, mecânico, filho de 

Francisca Amâncio da Silva, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo a parte requerida, fica intimado, 

para recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas finais no valor de R$ 103,81 (cento e três reais e oitenta e um centavos) e 

os Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, arbitrados em 10% do valor atribuído à 

causa – R$ 23,64 (vinte e três reais e sessenta e quatro centavos); relativos à condenação em 08.4.2015, por sentença 

transitada em julgado. Ressaltando-se que os comprovantes de pagamento das custas deverão ser juntados no processo 

supramencionado. E para que ninguém alegue ignorância, foi expedido o presente Edital que será devidamente publicado no 

Diário da Justiça e afixado no Placar do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 

comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze (08/10/2015). Eu, Edith 

Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei, subscrevo e atesto que a assinatura abaixo foi efetuada pelo Dr. Ciro Rosa 

de Oliveira , MM. Juiz de Direito. Ciro Rosa de Oliveira. Juiz de Direito. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível da 

Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que tramitam por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de Modificação de Guarda n. 

0001968-38.2014.827.2721, proposta por N.S. DE S., em face de KEILANE GOMES DA SILVA SOUZA, brasileira, separada 

judicialmente, salgadeira, RG n. 366.592 SSP/TO, CPF/MF n. 971.585.341-20; atualmente estando em local incerto e não 

sabido, e que por meio deste fica intimada da r. sentença que segue excerto transcrita: SENTENÇA: “(...)Posto isto e tudo mais 

que dos autos consta inexistindo impedimento legal com fundamento no art. 158. parágrafo único, c/c o artigo 267, VIII. do CPC. 

homologo a desistência da ação e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, permanecendo incólume o acordo 

referido no item 3 da petição do evento 15. referente aos autos 2011.0005.5621-8. Custas na forma da Lei. que recairá sobre a 

pessoa do requerente por ser a parte desistente. Entretanto, em face da parte requerente ser beneficiária da justiça gratuita, Uca 

suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de cinco anos, a 

contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12. da Lei 

1.060/50. Dou apresente por publicada em audiência e dela intimadas as partes; Intime-se a requerida.” Guaraí-TO, aos 30 de 

setembro de 2015. Ciro Rosa de Oliveira. Juiz de Direito. E para que ninguém alegue ignorância, será expedido o presente Edital 

que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placar do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO 

E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

quinze (08/10/2015). Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei, subscrevo e atesto que a assinatura abaixo 

foi efetuada pelo Dr. Ciro Rosa de Oliveira , MM. Juiz de Direito. Ciro Rosa de Oliveira. Juiz de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 

JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de ALIMENTOS COM PEDIDO DE 
LIMINAR PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, registrado sob o n. 5000022-19.2009.827.2721 (Nº ANTIGO: 
2009.0002.0218-0), movida por L.A.O. e outras assistidas por sua genitora R.A.V. em desfavor de ANTÔNIO ALVES DE 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, filho de José Alves de Oliveira e Ana Divina de Jesus; encontrando-se atualmente em 
lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o requerido, par contestar a presente ação, ciente que, não sendo 
contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Ressaltando que o prazo para contestação 
será o da audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento designada para o dia 22/11/2015, às 15h15min, para a qual fica 
desde já intimado para comparecimento acompanhado de advogado e de suas testemunhas (no máximo 03) independente de 
prévio depósito de rol. Fica ainda cientificado o requerido de que foram arbitrados os alimentos provisórios na quantia 
equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo que serão devidos a partir da sua citação, devendo ser pago mediante 
recibo a genitora das requerentes. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, 
que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, 
na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos oito dias do 
mês de outubro do ano de dois mil e quinze (08/08/2015). Eu,   , Bethania Tavares de Andrade, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei, subscrevi e atesto ser autêntica a assinatura abaixo foi exarada pelo Dr. Ciro Rosa de Oliveira, MM. Juiz de 
Direito 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 

JUSTIÇA GRATUITA 

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, 
registrado sob o n. 0000566-19.2014.827.2721, movida por Y.S.L. e outra, menores representados pela genitora Sra. Elizabete 
Pereira da SIilva em desfavor de ANTONIO LOPES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrador, portador da Carteira de Trabalho 
n. 94650, série 00009/TO, filho de Candido Lopes Ferreira e Luzia Lopes dos Santos; encontrando-se atualmente em lugar 
incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o requerido, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos 
alimentos em atraso, e as que vencerem no curso do processo, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil em 
consonância com a súmula 309 do STJ, acrescidas de juros legais e correção monetária, devendo tal numerário ser pago 
mediante depósito em conta bancária a ser informada pela genitora da Exequente, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 
de efetuá-los. Advertindo-o que se não pagar, nem justificar, ser-lhe- á decretada à prisão, como determina o § 1° do artigo 733 
da Lei Adjetiva Civil, sem prejuízo do pagamento da dívida ora executado. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o 
MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da 
Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze (07/10/2015). Eu, Bethania Tavares 
de Andrade, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei, subscrevi e atesto ser autêntica a assinatura abaixo exarada pelo Dr. Ciro 
Rosa de Oliveira, MM. Juiz de Direito.  

GURUPI 
1ª Vara Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Ação: Revisional de Clausula Contratual c/c Repetição de Indébito nº5002039-54.2011.827.2722 
Chave do Processo: 504193109615 
Requerente: Francisca Lopes de Oliveira 
Advogado: Daniel de Araújo Borges OAB-GO 32.037 
Requerido: Banco Santander S/A 
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Advogado: Marcos André Honda Flores OAB-MS 6171 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas do inteiro teor da sentença proferida no evento 9, a qual julga extinto o processo nos 
termos do art. 267, III, do CPC, sem julgamento de mérito, quando "por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de trinta dias". v 
 
Ação: Execução -5001905-27.2011.827.2722 
Chave do Processo: 747237755615 

Exequente: Connan Companhia Nacional de Nutrição Animal Ltda 
Advogado: Carlos Henrique Lemos OAB-SP 183041 
Executado: Nutri Forte Comércio de Produtos Agropecuários 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes devidamente intimadas da sentença proferida no evento 9, a qual extingue o processo, sem 
apreciação do mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido.  
 

1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, 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 
trâmites legais a Ação Penal nº 5004729-22.2012.827.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a) 
acusado(a) CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, convivente, técnica em contabilidade, nascida aos 10/02/1977 em 
Belém/PA, CPF 817.883.041-87, filha de Daniel Vieira da Silva e Maria Célia Oliveira da Silva, residente na Rua S-15, Setor Sol 
Nascente, Gurupi/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do Art. 168, §1º, III c/c art. 71 do CP. 
E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar 
por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 8 de outubro de 2015. Eu, Sinara Cristina da Silva Pereira, Técnica Judiciária de 
1ª Instância, lavrei o presente.  
 

1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Autos: 5000255-57.2002.827.2722 - Execução Fiscal 
Chave Processual: 811114177413  
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Parte Devedora e Qualificação: GOIAPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
Valor da Causa: R$ 1.969,77 
FINALIDADE: CITAÇÃO  
 FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5000296-
24.2002.827.2722 , Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL . Executado (a): GOIAPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA , 
CNPJ sob o n° 37.424.504/0001-49, e dos sócios solidários da empresa TULIO DE ABREU CPF: 061.588.546-20 MARILDA 
CASTRO DE AJBREU CPF: 277.610.101-53, CDA n° 1281-B/2002. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, 
proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante 
deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e 
encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste 
juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou 
ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido 
efetuado o pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME 
o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) 
executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária 
ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos 
desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for 
veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na 
Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário 
nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 28 de setembro de 2015. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara 
dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
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Autos: 0002552-05.2014.827.2722 - Execução Fiscal  
Chave Processual: 803031434814  
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Parte Devedora e Qualificação: BERNARDINO GOMES DE ARAUJO  
Valor da Causa: R$ 1.246,97  
FINALIDADE: CITAÇÃO 
 FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 0002552-
05.2014.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): BERNARDINO GOMES DE ARAUJO, CNPJ 
sob o n° 05.427.143/0001-06, e dos sócios solidários da empresa BERNADINO GOMES DE ARAUJO CPF N° 947.285.421-49, 
CDA n° C-1049/2013. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) 
por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a 
satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, 
devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se 
casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias 
para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) 
PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a 
ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os 
casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem 
ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 27 de agosto de 2015. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

ITACAJÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL 
 
EDITAL de Citação de C. Reis Araújo CRMV-TO 00918 CNPJ/MF 05.910.472/0001-03, com prazo de 30 (trinta) dias para 
pagamento da dívida Ativa CDAs nº 2137/10, nº 2453/12 e nº 3046/13 no prazo de 05 (cinco) dias, com seus acréscimos legais 
ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora.   Caso o oficial de justiça, não encontre parte a executada, 
arrestar-lhe-á e avaliará tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 
efetivação do arresto, procurar o devedor por três vezes em dias distintos. Citada a executada e não havendo pagamento da 
dívida nem garantia da execução no prazo assinalado, o Oficial de Justiça deverá fazer a penhora dos bens conhecidos do 
devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora, dele intimando-se, na 
mesma oportunidade, o executado e seu cônjuge se casado for e advertir que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 
(trinta) dias, contados do depósito do valor devido ou da intimação da penhora, conforme decisão dos eventos 3 e 16 da 
Execução proposta pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária CRMV 33.209.263/0001-64 contra C. Reis Araujo CNPJ 
05.910.472/0001-3 processada sob o n. 0000438-90.2014.827.2723 chave 326124602614 acessível por meio link 
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito. Itacajá, 29 de agosto de 2015. Valdeci 
Tavares de Souza, Escrivão. Matricula 105471.  

 

1ª Escrivania Criminal 
 
SENTENÇA 
Número do processo: 5000005-06.2011.827.2723 
Chave do processo: 211321039013 
Classe do Processo: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nome do autor: MINISTÉRIO PÚBLICO - CNPJ: 03636198000192 
Nome do réu: EDSON ALVES MARINHO - CPF: 68499400230 
NOME DO ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA 
SENTENÇA. I – RELATÓRIO. Trata - se de Termo Circunstanciado. II – FUNDAMENTAÇÃO. Vejo que o reeducando cumpriu o 
acordo oferecido em audiência, com o pagamento de pena pecuniária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme evento 
37. Cumprida a transação penal deve ser extinta a punibilidade. III – DISPOSITIVO. Com essas considerações, JULGO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE de Edson Alves Marinho. Com o trânsito em julgado, arquivem - se com as devidas baixas e 
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anotações, inclusive para a condenação não fique constando dos registros criminais (Art. 84, parágrafo único, Lei 9.099/95). 
P.R.I.C. Itacajá - TO, 08 de outubro de 2015. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito. 
 

ITAGUATINS 
Diretoria do Foro 

 
PORTARIA 
Portaria nº 045/2015 O Doutor BALDUR ROCHA GIOVANINNI, juiz de direito e diretor do Fórum da Comarca de Itaguatins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais. Considerando que o servidor Regivaldo da Silva Araujo, Secretário do 
Juízo desta Comarca teve suas férias regulamentares deferidas para o período de 18/11/2015 a 17/12/2015. Considerando  a 
vacância das funções de Secretário do Juízo, durante o período de suas férias. RESOLVE; I – Nomear o servidor GERLAN 
MARQUES PEREIRA, mat. nº 353099 para, responder pela Secretaria deste Juízo, enquanto durar as férias de seu titular, nos 
serviços consistentes à alimentação dos Sistemas integrante da Secretaria, bem como atendimento na Secretaria deste Juízo 
pelo período de 18/11/2015 a 17/12/2015. II- Determino o cadastramento do servidor nomeado nos serviços consistente à 
alimentação dos Sistemas SEI. III- Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação. IV- Encaminhe-se a 
Diretoria de Gestão de Pessoas do tribunal para fins de anotações. V- Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência. Itaguatins-TO, 08 
de outubro de 2015. BALDUR ROCHA GIOVANINNI Juiz de Direito 

MIRACEMA 
1ª Vara Cível 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA COM PRAZO DE 20 DIAS 
O DR. MARCO ANTONIO SILVA CASTRO, Juiz de Direito da 1ª Vara Civil 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 ao presente edital de intimação com 
o prazo de 20 dias, extraído dos autos nº 2009.0003.7447-9 (4346/09), Ação Busca e Apreensão, onde figura como requerente 
Banco Bradesco S/A, requerido Janes Lourenço Rodrigues da Silva, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica 
devidamente INTIMAR: JANES LOURENÇO RODRIGUES DA SILVA , estando em lugar incerto e não sabido, para querendo 
contestar a mesma dentro do prazo de 15 dias, bem como  para que tome ciência da parte final da Sentença a seguir transcrita: 
“...Posto isso, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil, para  Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e para confirmar a medida liminar, consolidando a propriedade 
e posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial nas mãos do proprietário fiduciário. Faculto ao autor a venda do bem, na 
forma do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, que dispõe: Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 
garantidas mediante fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros independentemente de leilão, 
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista 
no contrario, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu credito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor 
o saldo apurado, se houver. Oficie-se o DETRAN, dando ciência dos termos desta sentença. Condenando o requerido ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o transito em julgado, arquivem-se. Miracema do Tocantins/TO, 17 de março de 
2011. (a) 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, 08/10/2015, Eu, Celma Lino Pereira Guida – o digitei e conferi. Marco Antônio Silva 
Castro – Juiz de Direito em Substituição Automática”. Ficando o requerido intimado para proceder o pagamento das custas finais 
no valor de R$ 103,00, juntando nos autos o comprovante de pagamento.       
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA COM PRAZO 20 DIAS 
O DR. MARCO ANTÔNIO SILVA CASTRO, Juiz de Direito da 1ª Vara Civil 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 o 
prazo de 20 dias, extraído dos autos nº 2010.0001.1014-9 (4584/10) Ação de Busca e Apreensão, onde figura como requerente 
Banco Bradesco S/A e requerido: Filomena Azevedo Rocha Machado, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este ficam 
devidamente INTIMADO DA SENTENÇA: FILOMENA AZEVEDO ROCHA MACHADO, estando em lugar incerto e não sabido, 
bem como para recorrer no prazo de 15 dias. Tudo conforme parte final da Sentença a seguir transcrita: “...Diante do exposto, 
Julgo Procedente O Pedido constante na inicial, confirmando o teor da liminar de fls. 21, e, em consequência, DECLARAR 
RESCINDIDO O CONTRATO E CONSOLIDAR NAS MÃOS DO REQUERENTE BANCO BRADESCO S/A A POSSE PLENA E 
EXCLUSIVA DO BEM DESCRITO NA INICIAL, consistente em um veículo marca FIAT, Modelo: PALIO WK Adventure, cor: azul, 
Placa: DDI1892, Ano: 2001, Chassi: 9BD17309824031839. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pelo requerente, na 
forma do art. 3º, §5º, do Decreto-Lei 911/69. Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se o DETRAN, 
comunicando estar autorizado a proceder a transferência a terceiros. Condeno o requerido no pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o atribuído à causa. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins/TO 30 de julho de 2013. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”. E, para 
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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, 28 de setembro de 2015,  Eu, 
Celma Lino Pereira Guida – o digitei e conferi. Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito. Ficando a requerida 
intimada para proceder o pagamento das custas finais no valor de R$ 100,00, juntando nos autos o comprovante de pagamento.   
Dr. Marco Antônio Silva Castro - Juiz de Direito em substituição automática.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O DOUTOR MARCO ANTÔNIO SILVA CASTRO, Juiz de Direito em substituição da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do 
Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente 
edital de citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0000512-07.2015.827.2725, Ação de Execução Fiscal, onde 
figura como exequente ESTADO DO TOCANTINS e executado M F DA SILVA MILHOMEM - CNPJ: 02373292000133, virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por este fica devidamente CITADO: M F DA SILVA MILHOMEM - CNPJ: 02373292000133, 
estando em lugar incerto e não sabido, bem como para pagar a ação no prazo de 05 (cinco) dias ou garantir a execução. 
Despacho: "... Cite-se o requerido para no prazo de 05 dias pagar ou garantir a execução. Miracema do Tocantins, 09 de abril de 
2.015. 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,07/10/2015. Eu, CELMA LINO PEREIRA GUIDA, Servidora Judicial, o digitei. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº: 5000101-20.2008.827.2725    
AÇÃO: Execução Fiscal  
REQUERENTE: Conselho Regional de Administração de Goiás - CRA-GO 
ADVOGADO: Dr. Luiz Carlos de Souza  
REQUERIDO: Marcos Vinicius Pereira Costa 
INTIMAÇÃO: Sentença: “...Trata-se de Execução Fiscal promovida pela CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
GOIÁS - CRA-GO em face de MARCOS VINICIUS PEREIRA COSTA. A exequente pleiteou a extinção do feito, em razão da 
executada ter quitado o débito. É relatório Decido. Preza o art. 794, I do Código de Processo Civil que a execução será extinta 
quando o devedor satisfaz a obrigação. O referido artigo deve ser interpretado cumulativamente com o art. 26 da Lei nº 6.830/80 
ao qual dita que se a Certidão de Dívida Ativa vier a ser cancelada a execução será extinta a execução fiscal ao qual ela serve 
de fundamento. De todo o exposto, com fundamentação do art. 269, II, julgo extinto o processo com julgamento de mérito. 
Proceda-se a intimação da exequente conforme o requerido na petição constante no Evento 4 Publique-se. Registre-se. Intimem-
se, e após o trânsito em julgado, arquive-se. Miracema do Tocantins, 25 de maio de 2015. (a) Dr. Andre Fernando Gigo Leme 
Netto –Juiz de Direito”. 
 

1ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
AUTOS: 5000013-74.2011.827.2725 – AÇÃO PENAL.  
Vítima: MINISTÉRIO PÚBLICO  
Denunciado: GIVANILDO BRAUTOR REIS 
EDITAL DE CITAÇÃO DE GIVANILDO BRAUTOR REIS - (Prazo de 10 dias)  
O Doutor MARCELLO, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Miracema do Tocantins, CITA o Sr. GIVANILDO 
BRATOR REIS, Givanildo Brautor Reis,  brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Brasilia-DF, filho de Maria de Jesus dos Reis, 
estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da denúncia contida no evento 01 item 02, devendo o réu 
“responder” a acusação, por escrito, 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. E para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar 
ignorância, nos termos do artigo 361 do CPP, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da 
Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins-TO., Cartório Criminal,  aos dose dias do mês de abril de dois 
mil e onze (9/10/2015) Eu (Naira Soraia Lima Gonçalves), Técnica Judiciária, subscrevi. Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz 
de Direito.  
 

MIRANORTE 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº. 5000075-82.2009.827.2726 - AÇÃO: INTERDIÇÃO  
Requerente: ADEONES AVELINO TEIXEIRA 
Advogado: Drª. LOURDES OTAVIANI OAB/TO 2384B 
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Interditando: CLEUDIONE AVELINO TEIXEIRA 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial constante do anexo2, do evento1 e julgo procedente o 
pedido inicial para declarar a interdição de CLEUDIONE AVELINO TEIXEIRA, reconhecendo-lhe a condição de absolutamente 
incapaz de exercer, por si só, atos da vida civil. De conseqüência, nomeio-lhe como curador o requerente, ADEONES AVELINO 
TEIXEIRA, a quem caberá representá-lo no exercício de todos os atos da vida civil. Inscreva-se a presente no livro próprio do 
Registro Civil competente, publicando-se no órgão oficial, de forma resumida, nos termos da legislação processual civil em vigor. 
Lavre-se Termo de Compromisso e façam-se as comunicações necessárias, especialmente a Justiça Eleitoral. Considerando que 
o interditando não possui bens, dispenso o curador da especialização de bens em hipoteca legal, bem assim da prestação de 
contas. Defiro ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual a condeno no pagamento das 
custas, mas suspendo a exigibilidade da cobrança na forma do artigo 12, da Lei n°. 1.050/60. Transitada em julgado e cumpridas 
todas as formalidades legais, ao arquivo, com as devidas baixas na distribuição. P. R. I. C. Expeça-se o necessário. Data 
certificada pelo sistema e-PROC. Cledson José Dias Nunes – Juiz de Direito Titular.  
 
AUTOS Nº. 0000664-86.2014.827.2726 - AÇÃO: INTERDIÇÃO 
Requerente: BELMIRA MARIA OLIVEIRA NETA SOUSA 
Advogado: Dr. ELSON STECCA SANTANA – DEFENSOR PÚBLICO 
Interditando: ADJALBAS LUSTOSA DE SOUSA 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial constante do evento 54 e julgo procedente o pedido 
inicial para declarar a interdição de ADJALBAS LUSTOSA DE SOUSA, reconhecendo-lhe a condição de absolutamente incapaz 
de exercer, por si só, os atos da vida civil. De conseqüência, nomeio-lhe como curador a requerente, BELMIRA MARIA 
OLIVEIRA NETA SOUSA, a quem caberá representá-lo no exercício de todos os atos da vida civil. Inscreva-se a presente no 
livro próprio do Registro Civil competente, publicando-se no órgão oficial, de forma resumida, nos termos da legislação 
processual civil em vigor. Lavre-se Termo de Compromisso e façam-se as comunicações necessárias, especialmente a Justiça 
Eleitoral. Considerando que o interditando não possui bens, dispenso a curadora da especialização de bens em hipoteca legal, 
bem assim da prestação de contas. Defiro aos requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual a 
condeno no pagamento das custas, mas suspendo a exigibilidade da cobrança na forma do artigo 12, da Lei n° 1.050/60. 
Transitada em julgado e cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo, com as devidas baixas na distribuição. P. R. I. C. 
Expeça-se o necessário. Data certificada pelo sistema e-PROC. Cledson José Dias Nunes – Juiz de Direito Titular.  
 
AUTOS Nº. 5000006-79.2011.827.2726 - AÇÃO: TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO 
Requerente: DIVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Advogado: Dr. JOSÉ PEREIRA DE BRITO OAB/TO 151-B Dr. JACKSON MACEDO DE BRITO OAB/TO 2934 
Interditando: ILDA FRANCELINO DE OLIVEIRA 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial constante do evento 23 e julgo procedente o pedido 
inicial para declarar a interdição de ILDA FRANCELINO DE OLIVEIRA, reconhecendo-lhe a condição de absolutamente incapaz 
de exercer, por si só, os atos da vida civil. De conseqüência, nomeio-lhe como curador o requerente DIVINO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, a quem caberá representá-la no exercício de todos os atos da vida civil. Inscreva-se a presente no livro próprio do 
Registro Civil competente, publicando-se no órgão oficial de forma resumida, nos termos da legislação processual civil em vigor. 
Caberá ao curador a prestação ANUAL de contas em autos apartados, sob pena de apuração de responsabilidade. Lavre-se 
Termo de Compromisso e façam-se as comunicações necessárias, especialmente a Justiça Eleitoral. Defiro à requerente os 
benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual a condeno no pagamento das custas, mas suspendo a exigibilidade 
da cobrança na forma do artigo 12, da Lei nº. 1.050/60. Transitada em julgado e cumpridas todas as formalidades legais, ao 
arquivo, com as devidas baixas na distribuição. P. R. I. C. Data certificada pelo sistema e-proc. CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES – 
Juiz de Direito Titular.  
 

1ª Escrivania Criminal 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
MARCO ANTONIO SILVA CASTRO, Juiz de Direito em substituição automática desta Comarca, no uso de suas funções legais, e 
na forma da lei, etc. FAZ SABER, pelo presente edital com prazo de 30 dias, extraído dos autos de ação Penal 5000012-
04.2002.827.2726 em que figura como sentenciado ANDERSON BELFORT DA SILVA já qualificado nos autos atualmente em 
lugar incerto e não sabido, INTIMAR da SENTENÇA de absolvição, parte final a seguir transcrita: “ (...) Declaro extinta a 
punibilidade com relação às condutas tipificadas no art. 10 da lei 9437/97 e art 16 da lei 6368/76 ante a ocorrência da prescrição, 
o que faço com suporte no art. 109, V e VI do CPB. No tocante á conduta tipificada no art 157.....julgo improcedente a pretensão 
punitiva estatal vazada na denúncia, ante a ausência de provas quanto à autoria delitiva, e em conseqüência, ABSOLVO o 
acusado ANDERSON BELFORT DA SILVA das imputações que lhe foram feitas, o que faço com suporte no art. 386, V do CPP. 
Sem custas.Publique-se.Registre-se. Intimem-se. Após o transito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Miranorte, 
03/08/2013. Océlio Nobre, juiz de Direito. Dado e passado nesta Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos oito dias do 
mês de outubro do ano de dois mil e quinze. Eu, Técnica Judiciária lavrei o presente. 
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NATIVIDADE 
1ª Escrivania Cível 

 
APOSTILA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 

A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO – Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos n. 5000064-21.2007.827.2727– ação de INTERDIÇÃO proposta por ODEMIR DA 
COSTA LEITE em face de RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA, brasileiro, RG n°734.596 SSP/GO, natural de Natividade/TO, 
filho de José Barbosa e Maria Pereira, residente e domiciliado na Fazenda Sítio Brasil, Município de Natividade/TO, em cujo feito 
foi decretada, por sentença, a interdição do requerido de RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA, declarando-o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe curador o Sr. ODEMIR DA COSTA LEITE, pelo que, 
expediu-se o presente edital que será publicado nos termos do artigo 1.184 do Código de Processo Civil. A presente sentença 
passa a produzir desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. Como limites da curatela 
determino que: a) o curador não poderá, por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens pertencentes ao 
interditando; b) os valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 
alimentação e bem-estar da interdita. No mais, poderá praticar como curador do interditando todos os demais atos da vida civil. 
Proceda-se à inscrição desta sentença no Cartório do Registro Civil e publique-se-a pelo órgão oficial por três vezes, com 
intervalo de 10(dez) dias, constando do edital os nomes do interditando e do curador, a causa da interdição e os limites da 
curatela (artigo 1.184, do Código de Processo Civil). Deixo de determinar a publicação da sentença na imprensa local por 
inexistir tal espécie de veículo de comunicação nesta localidade. Sem custas e sem honorários advocatícios, haja vista a 
gratuidade processual deferida e à ausência de litígio, respectivamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Natividade, 4 de 
agosto de 2015. (as) Edssandra Barbosa da Silva Lourenço. Juíza de Direito”. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado por 03(três) vezes no Diário da Justiça deste Estado. Natividade, aos 25 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze.(25.09.2015).Eu, Lenis de Souza Castro, Técnico Judiciário, que 
digitei.Edssandra Barbosa da Silva Lourenço.Juíza de Direito. 

PALMAS 
1ª Vara Criminal 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
AÇÃO PENAL Nº 5010751-12.2011.827.2729  
Processado: CLEBER DOS SANTOS SOLANO 
FINALIDADE: CITAR e INTIMAR, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o processado CLEBER DOS SANTOS SOLANO, 
brasileiro, solteiro, funcionário público federal, portador da Cédula de Identidade nº 395.897 SSP-TO, nascido no dia 14/06/1984, 
natural de Gurupi/TO, filho de Juarez da Costa Solano e Maria Magdália dos Santos Solano, pelos motivos a seguir expostos: 
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial(2008.0007.9620-0) que no dia 05 de junho do ano de 2008, por volta 
dasIShOOmin, no estabelecimento comercial "Cyber Nietzsche" situado na QD. 19, Lt. 15, Setor Santa Bárbara, nesta Capital, 
ALMIR EUSTAOU1O DA SILVA, brasileiro, união estável, funcionário publico federal, portador da Cédula de Identidade n° 
4170451 SSPGO, nascido no dia 23 / 04 / 1980, natural de Palmeirópolis-TO, filho de Luiza Eustaquio da Silva/residente na Rua 
07 de Setembro, QD. 12, Lt. 15, Setor Aureny II, nesta Capital e CLEBER DOS SANTOS SOLANO. brasileiro, solteiro, 
funcionário público federal, portador de Cédula de Identidade n° 395.897 SSP-TO, nascido no dia 14 / 06 / Í984, natural de 
Gurupi / TO, filho de Juarez da Costa Solano e Maria Magdália dos Santos Solano, residente na Rua Castro Alves, Qd. 04, Lt. 
15, Taquaralto, nesta Capital, foram surpreendidos agindo conjuntamente, em plena harmonia e sintonização de vontades, 
mediante ardil, obtendo vantagem patrimonial indevida, em prejuízo alheio, conforme constatado através do Laudo Pericial de fls. 
38/43, levando a efeito o delito infrarrelatado. Segundo logrou-se apurar, na data e horário alhures mencionados, funcionários da 
empresa Selvat, prestadora de serviço da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins" (CELTINS), em trabalho de 
rotina, constataram um desvio de energia elétrica, consistente em '*um jamper no bome <lo medidor ligando a fase de entrada à 
fase de saída do disjuntor", sem registrar o real consumo de energia, resultando, com isso, na medição de energia em menor 
qualidade do verdadeiro consumo, engodo esse contemplador de enriquecimento sem causa por parte dos denunciados, os 
quais, segundo confessaram perante o douto Delegado de Polícia, exerciam solidariamente a gerência da empresa, além de ter 
sido na gestão de arnbos a ocorrência da instalação do padrão (caixa) de energia bem como do respectivo medidor, fato que por 
si só, indica que acompanharam o trabalho do profissional para a instalação da Unidade Consumidora n° • 8353550, e que aliado 
ao grande número de equipamentos elétricos-eletrônicos em funcionamento tinham pleno conhecimento de que valor da fatura 
não condizia com o real consumido pela aludida aparelhagem. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência CLEBER DOS 
SANTOS SOLANO e ALMIR EUSTAQUIO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 171, caput c. c. o art., 29, ambos do 
Código Penal, requerendo que R. A. e recebida esta,-se lhes instaure o devido processo -legal, citando-os para ' contestar a 
presente ação, se assim entenderem, e acompanhar os demais atos do processo, sob pena dos efeitos da revelia, e, ao final, 
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condenados pelo crime perpetrado* marcando-se- lhe o nome com tinta indelével no rol dos culpados, em observância ao rito 
traçado nos cânones 396 usque 405, todos da. Cártula Adjetiva Penal, ouvindo-se durante a fase probatória as testemunhas 
arroladas”DESPACHO: Acusado Cleber dos Santos não encontrado para citação pessoal. Notícia de que não está preso nos 
estabelecimentos penitenciários do Estado. Por isso, determino que seja citado através de edital com prazo de (15) quinze dias. 
Cumpra-se. Palmas - TO, 01.10.2015. GIL DE ARAÚJO CORRÊA - JUIZ DE DIREITO. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. 
O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, 
CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 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 (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Palmas/TO, 08 de outubro de 2015. Eu, Patrícia Resende Bittencourt, servidora da Secretaria das Varas Criminais 
de Palmas, digitei e subscrevo.  
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS   

O Senhor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. 
Determina a intimação do sentenciado ROMUALDO SANTOS DA SILVA, brasileiro, jardineiro, solteiro, nascido aos 16/01/1974, 
em Teresina-PI, filho de João Lopes Sousa e Lêda Santos Soares, encontrando-se, atualmente, em lugar incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos autos de Ação Penal nº 0033580-67.2014.827.2729, em curso 
na 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, cujo resumo segue adiante “(...) I. RELATÓRIO. Trata-se de Ação Penal Pública 
formulada em desfavor de ROMUALDO SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da 
conduta tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal. Conforme a inicial acusatória, no dia 15 de novembro de 2014, por volta 
das 18h30min, na Rua Crisântemos, Quadra 04, Lote 13, Setor Taquaralto, Vila Sônia Regina, nesta Capital, o acusado teria 
conduzido em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta Yamaha Fazer, preta, placa MWK – 3844, sabendo ser produto de crime. 
Recebida a denúncia no dia 19 de dezembro de 2014, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Adiante, o recebimento 
da denúncia foi ratificado ante a inocorrência das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, sendo 
designada a instrução. Na fase instrutória, as testemunhas foram ouvidas, porém o acusado não foi interrogado, pois não foi 
localizado no endereço constante nos autos, razão pela qual foi decretada sua revelia. As alegações finais foram apresentadas 
pelas partes através de memoriais escritos, ocasião em que o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do 
acusado na forma apresentada pela inicial. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por entender que não existem provas 
que comprovem o dolo específico de se saber que a motocicleta seria produto de crime. II. FUNDAMENTAÇÃO. No que se 
refere à materialidade, entendo que foi suficiente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e 
Apreensão, pelo Laudo pericial de Identificação e Avaliação de Veículo Automotor, além de outros documentos constantes no 
Inquérito Policial, bem  como pela prova oral coligida tanto na fase policial como em juízo. A autoria delitiva também foi 
demonstrada. Quando interrogado no momento do flagrante, o réu negou a autoria do crime, afirmou ainda que teria adquirido o 
veículo de uma pessoa de nome Silvino, e que teria pago o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de entregar uma outra 
motocicleta. Os policiais militares Deusdete Américo Furtado Gama e Edvaldo Cardoso de Deus foram uníssonos a relatar em 
juízo que ao realizar patrulhamento na região, encontraram uma motocicleta estacionada em frente à residência do acusado, e 
por se tratar de um modelo de motocicleta com bastante incidência de furtos, realizaram a abordagem e constataram que o 
veículo era produto de furto, além de estar com o chassi adulterado. Ademais, afirmam ainda que após tal abordagem, através 
da indicação do acusado, foram até a residência de Silvino, que teria lhe vendido a motocicleta, e ali encontraram uma máquina 
e ferramentas utilizadas par adulteração de chassis. Cabe salientar que os indícios presentes nos autos apontam com clareza 
que, embora tenha negado, o acusado tinha ciência do caráter ilícito da motocicleta, pois conforme ele mesmo afirmou a 
Autoridade policial, adquiriu a motocicleta de uma pessoa desconhecida, sem que lhe fosse apresentado qualquer tipo de 
documentação. Conforme se observa dos autos, as informações contidas na denúncia, quando conjugadas com o Inquérito 
Policial, bem como com o que fora produzido durante a instrução, nos demonstra com clareza a ocorrência, do delito e o 
envolvimento do réu na receptação da motocicleta furtada, confirmando, portanto, a imputação contida na inicial. Deixo 
consignado também que o acusado foi condenado em outros efeitos, por crimes contra o patrimônio. III. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão pela qual condeno ROMUALDO SANTOS DA SILVA como 
incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. IV. DA DOSIMETRIA DA PENA. Em respeito ao mandamento 
constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, e as circunstâncias moduladoras 
do artigo 59, caput, do Código Penal, no passo a sua dosimetria. Na primeira fase, para a fixação da pena, deixo de valorar 
culpabilidade, pois não ultrapassa aquela descrita no tipo penal em que incorreu. O réu possui maus antecedentes 
demonstrados nos autos, porquanto reincidente com duas condenações. Em relação à conduta social, não há elementos que a 
descrevam, sendo, portanto, neutra. A personalidade não foi estudada. Os motivos do crime são insignificantes para esta fase. 
As circunstâncias são irrelevantes. As conseqüências não foram graves. O comportamento da vítima será interpretado de 
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forma neutra. Levo em consideração para o computo da pena a incidência de 03 (três) anos entre a pena mínima e máxima para 
o tipo penal; o número de 08 (oito) circunstâncias judiciais a serem valoradas e a pena mínima como base para o cômputo. 
Desse cálculo, sendo 01 (uma) a circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de 
reclusão. Na segunda fase, reconheço sua reincidência e, nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso I, do Código Penal, 
agravo a reprimenda em 04 (quatro) meses. Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena. 
Assim, fica condenado a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. No tocante à pena de 
multa, atento às disposições econômicas do réu, bem como as circunstâncias  judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, 
com base no limite estabelecido pelo artigo 49 do mesmo Estatuto, fixo em 30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva, 
adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, que deverá ser atualizado 
monetariamente quando da execução. V. DO CUMPRIMENTO DA PENA. Com base no artigo 44, inciso II e III, do Código Penal, 
e considerando o histórico de condenações do réu, deixo de subtrair é insuficiente para que seja viabilizada a ressocialização do 
réu. Quanto ao regime, inicialmente deverá ser cumprido no fechado, conforme dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma, 
porquanto reincidente e com mandado de prisão no juízo da 4ª Vara criminal de Palmas – Execução Penal. Ato contínuo, como 
forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não concedo ao réu o direito de interpor eventual apelação em 
liberdade, uma vez que se trata de agente reincidente,e conforme pode ser verificado nos autos da Execução penal nº 
500096679.2013.827.2721, o réu encontra-se foragido, tendo sido expedido mandado de prisão naqueles autos. Pelo exposto, 
decreto sua prisão em razão da presente condenação. Condeno-lhe ainda, ao pagamento das custas processuais, suspendendo 
sua execução nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50, por estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Expeça-se o 
mandado de prisão em virtude da presente condenação. VI. DISPOSIÇÕES FINAIS.  Após o trânsito em julgado: a): Oficie-se à 
Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da CF; b): Inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; c): Extrai-se a guia de 
execução penal a ser encaminhada, via Distribuição, à 4ª Vara Criminal desta comarca; d): Expeça-se guia de recolhimento das 
custas, a ser também enviada à 4ª Vara Criminal, arquivando-se estes; e, e): Oficie-se ao Instituto de identificação para fins de 
cadastro e alimentação do INFOSEG. PRIC. Palmas, 06 de outubro 2015. GIL DE ARAÚJO CORRÊA. – Juiz de Direito. O 
presente edital será publicado no Diário da Justiça e uma 2ª via ficará afixada no placar do Fórum de Palmas/TO, localizado na 
Av. Teotônio Segurado – Paço Municipal. Palmas/TO, 09 de outubro de 2015. Eu, Luene Fabricia Fagundes Cardoso de 
Oliveira, Assessora Jurídica de I Instância, mat. 353498, o digitei. 

2ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Francisco de Assis Gomes Coelho, juiz de diteiro titular 2ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina 
a intimação do indiciado ELCIMAR PEREIRA DA SILVA, brasileiro, união estável, vigilante, nascido em 20/4/1981, natural de 
Estreito-MA, filho de Helena Pereira da Silva, na ação penal n.º 2009.0009.5834-9/0, para, caso queira, pleitear junto à Secretaria 
da Fazenda do Estado do Tocantins, a restituição do valor referente à fiança arbitrada e recolhida quando da prisão em flagrante, 
tendo em vista a sentença absolutória em sem favor. Digitado por Maria das Dores, escrivã judicial. Em Palmas/TO, 9 de outubro 
de 2015. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
O Doutor FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO, Juiz de Direito titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, no 
uso das suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esse 
meio INTIMA o acusado JHENNY ANGELIM SILVA, brasileiro, casado, mecânico, portador do RG nº 154562820000 SSP-MA, 
filho de Adeilton Fernandes Silva e de Solange Maria Angelim Silva, nascido aos 20 de junho de 1985, na cidade de Açailândia-
MA, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL 
n.º 50031675920098272729, cujo resumo da mesma, segue transcrito: “A denúncia foi recebida em 23.11.2009 e o denunciado 
citado, regularmente foi apresentada resposta à acusação. Por meio da decisão contida no processo, restou abstraído acerca da 
não incidência de nenhuma das hipóteses dispostas no artigo 397, do Código de Processo Penal; em consequência, determinou-
se a inclusão do processo em pauta objetivando a realização da audiência de instrução e julgamento. [...] Seguindo-se à análise 
efetuada sobre as provas colhidas durante a segunda fase instrutória - a qual foi sob completo respeito ao contraditório - externo 
o convencimento de que razão assiste ao Ilustre Representante Judicial do denunciado ao postular a absolvição. Em que pese à 
existência de provas indiciárias auferidas ao tempo da primeira fase persecutória, prevalece inquestionável fragilidade probatória 
que impede este julgador de externar, sedimentado numa certeza probatória inabalável, sobre quem foi o verdadeiro responsável 
pela ocorrência do ilícito. [...] Portanto, se as provas existentes no feito não são capazes de afastar as dúvidas prevalecentes 
sobre ter ou não o denunciado agido com culpa quando do acidente automobilístico, é correto aplicar o brocardo “in dubio pro 
réu”, pois, durante a segunda fase persecutória nada foi produzido – sob a modalidade de prova sólida e inabalável – com a 
qualidade de permitir o acolhimento judicial da pretensão punitiva almejada por via da peça instauradora da ação penal. [...] 
Desta forma, externo convencimento que o feito em exame, após sopesar os elementos probatórios, não se encontra integrado 
de provas a permitir tal pretensão condenatória. Neste instante, por ser plausível, e com a finalidade de demonstrar que o 
posicionamento ministerial condenatório não tem o condão de vincular o convencimento do julgador, visto que toda e qualquer 
sentença deve ser exarada tendo-se em vista o princípio da livre convicção, e o da persuasão racional, esta advinda da 
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valoração das provas auferidas durante ambas as fases persecutórias, reporto-me ao seguinte preceito processual penal [...] De 
todo o exposto - com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - julgo improcedente a pretensão acusatória 
explicitada na denúncia de “evento 1 –DENUNCIA2” para, em consequência, absolver JEHNNY ANGELIM SILVA das 
imputações que lhe foram impingidas. Após o trânsito em julgado, efetuem-se as baixas cartorárias pertinentes, as quais 
abrangem os registros lançados no “SPROC TJ/TO”, “EPROC-TJ” e no “INFOSEG”, e as comunicações previstas no item 7.16.1 
do Provimento n.º 002/2011-CGJ. Registre e Intimem-se. Palmas-TO, 31 de março de 2015. Francisco de Assis Gomes Coelho, 
Juiz de Direito. Palmas-TO, 07 de outubro de 2015. Eu, Joyce Martins Alves Silveira, Tec. Judiciária, digitei e subscrevo. 
 

3ª Vara Criminal 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

3ª Vara Criminal 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

AUTOS 0026432-05.2014.827.2729 AÇÃO PENAL 

Acusado: ROBERTO GUEGA CHIQUETT BEZERRA 

 FINALIDADE: CITAR e INTIMAR, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o acusado, ROBERTO GUEGA CHIQUETT 
BEZERRA brasileiro, solteiro, técnico em segurança, nascido aos 08 de agosto de 1989, natural de Araguaína/TO, portador do 
RG nº 1.062.201 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 017.175.011-09, filho de José Roberto Bezerra e Eni Reis de Oliveira 
Bezerra, pelos fatos a seguir expostos:“Consta dos autos de Inquérito Policial, que na madrugada do dia 14 de abril de 2013, na 
Rua SE 09, Quadra 104 Sul, nesta Capital, o denunciado,  em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo e 
utilização de chave falsa, subtraiu para si ou para outrem, o veículo automotor caminhonete MMC/L200 TRITON, cor branca, 
placa MWQ-8918; 01 caneta, marca Montblanc; 01 mochila; 01 par de tênis, marca Mizuno; 01 relógio GPS, marca Garmem; 02 
óculos, marca Prada; 01 aparelho telefônico celular, marca Apple, modelo Iphone; 01 rádio amador, modelo Vertex, marca 
Motorola (conforme descritos no Boletim de Ocorrência e Auto de Exibição e Apreensão constantes do evento 1, doc. 1, Laudos 
Periciais anexados, respectivamente, ao evento 3, doc. 2, e evento 31, docs. 1/3, dos autos de IP), em prejuízo da vítima Sílvio 
Lune Brandão. Por ocasião dos fatos, na data, horário e local acima descritos, a vítima estacionou seu veículo automotor suso 
mencionado, por aproximadamente uma hora e, ao retornar ao lugar onde o havia deixado, não mais o encontrou, constatando o 
furto de seu automóvel. No período da manhã daquele mesmo dia, a vítima foi à DEPOL e registrou ocorrência do furto, não 
havendo, até então, suspeitos da autoria delitiva. Na noite daquele mesmo dia (14/04/13), por volta das 18h30min, uma equipe 
da Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência de um suposto abandono de uma caminhonete no interior da 
propriedade rural localizada no Km 09, da TO-050, sentido Palmas/Lajeado, tendo os milicianos se deslocado imediatamente 
àquela propriedade para verificar aquela informação. Ato contínuo, ao chegarem ao local indicado e avistarem a caminhonete 
acima identificada, os policiais realizaram pesquisa junto ao SIOP sobre aquele veículo, constatando que se tratava de 
automóvel com ocorrência de furto roubo. Neste instante, os milicianos ficaram de campana, aguardando alguém aparecer para 
pegar o veículo, o que ocorreu pouco tempo depois. Extrai-se do feito que, ao perceberem que dois indivíduos se aproximaram 
daquela caminhonete, e que um deles adentrou ao veículo e o ligou, os policiais resolveram abordá-los, momento em que 
aqueles indivíduos efetuaram disparos contra os milicianos, que revidaram, efetuando disparos com fuzis em direção à 
caminhonete, conseguindo alvejar um dos autores da empreitada criminosa, posteriormente identificado como sendo o 
denunciado.  Durante a troca de tiros, aproveitando-se da escuridão, os autores da empreitada criminosa conseguiram fugir, 
embrenhando-se no mato. A caminhonete foi apreendida e encaminhada à DEPOL para as providências de praxe, sendo 
constatado que os demais objetos subtraídos da vítima se encontravam no interior da mesma. Logo em seguida, após a 
apreensão do veículo, a Polícia Militar foi novamente comunicada de que próximo ao local dos fatos havia um indivíduo 
ensanguentado e pedindo ajuda, pois havia sido alvejado por disparo de arma de fogo, o qual foi localizado e identificado como 
sendo o ora denunciado. Ao ser abordado e identificado, o inculpado confessou a autoria delitiva, informando aos policiais que 
havia subtraído o veículo em companhia de “CARLOS”, o qual não foi identificado nos autos, acrescentando, ainda, que o veículo 
foi subtraído mediante utilização de chave falsa, que foi confeccionada rapidamente por seu comparsa, depois de arrombarem o 
sistema de tranca da porta do veículo, conforme ficou demonstrado pelos Laudos Periciais anexados , respectivamente, ao 
evento 3, doc. 2, e evento 31, docs. 1/3, do IP. O denunciado foi preso e, em virtude das lesões sofridas ao ser alvejado pelos 
tiros, encaminhado ao HGP para os cuidados necessários.  Destarte, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se 
devidamente demonstrada, conforme se extrai do Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais, e demais provas coligidas 
aos autos de IP. Ante o exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, 
denuncia  ROBERTO GUEGA CHIQUETT BEZERRA,  já devidamente qualificado, como incurso no  artigo 155, § 4º, incisos I, III 
e IV,  do Código Penal.  Requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado 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 
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mínimo reparatório para a vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ademais, requer a intimação 
da vítima para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para que, se 
quiser, forneça ao processo comprovantes de gastos e demais prejuízos derivados da conduta ilícita ora em comento, nos 
termos do art. 201, do CPP.  Palmas/TO, 20 de outubro de 2014; DESPACHO:  “Esgotaram-se as tentativas de localização do(a) 
acusado(a) ROBERTO GUEGA CHIQUETT BEZERRA, por isso determino que se  oficie ao órgão responsável pelos 
estabelecimentos penitenciários do Estado para verificar se está preso(a). Outrossim, intime-se o MP para que informe outro 
endereço do(a) acusado(a), caso disponha da informação. Se houve notícia do paradeiro do(a) acusado(a), providencie-se sua 
citação pessoal. Em caso negativo, determino que o(a) acusado(a) seja citado(a) através de edital com prazo de quinze (15) 
dias. Palmas/TO, 09/09/2015. Rafael Gonçalves de Paula Juiz de direito.”  INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço 
da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-
654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 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 (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 08 de outubro de 2015. Eu, Adriana da Silva Parente Coelho, escrivã, digitei e subscrevo.  

3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
Autos nº 5003814-54.2009.827.2729  (2009.0005.5200-8) 
Ação: RESTITUIÇÃO DE BEM  
Requerente: JOSÉ DA PAIXÃO SIQUEIRA 
Advogado: JUNIOR PEREIRA DE JESUS  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE: De acordo os termos do provimento 002/2011 - CGG, capítulo 2, seção 6, item 2.6.22, 
fica a parte intimada para manifestar acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. 
 

Central de Execuções Fiscais 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NOE RODRIGUES DE AGUIAR – CNPJ/CPF: 347.329.261-34, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0033688-96.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140015361, 
20140015362, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.371,46 (Dois Mil e Trezentos e Setenta 
e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: 3 M A NEVES LTDA – CNPJ/CPF: 05.457.804/0001-38, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0029769-02.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140002380, 
20140002381, 20140007647 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.205,12 (Um Mil e 
Duzentos e Cinco Reais e Doze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO HUMBERTO DIAS – CNPJ/CPF: 339.046.931-15, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0029761-25.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140008431, 
20140008432, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.976,84 (Um Mil e Novecentos e 
Setenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FENIX - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – 
CNPJ/CPF: 08.003.060/0001-70, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0029747-41.2014.827.2729 , que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa no(s). 20140011513, 20140011514, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R 3.619,62 (Três 
Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de 
crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARCIO CHAVES DE CASTRO – CNPJ/CPF: 860.192.441-
72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0032919-88.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140013354, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R 3.660,15 (Três Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e 
Quinze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSE ALBINO JUNIOR – CNPJ/CPF: 282.701.261-87, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0031585-19.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140013354, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R 2.089,54 (Dois Mil e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e 
Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: J C MARTINS FILHO - ME – CNPJ/CPF: 11.030.259/0001-00, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0031385-12.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140012284, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 412,00 (Quatrocentos e Doze Reais), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de 
outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GALINDO & FELIX LTDA  – CNPJ/CPF: 10.739.176/0001-13, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0030683-66.2014.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140011749, 
20140011750, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.027,54 (Um Mil e Vinte e Sete Reais e 
Cinquenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: J & S PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA – ME – 
CNPJ/CPF: 08.788.083/0002-18, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0030617-86.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa no(s). 20140011690, 20140011691, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.046,30 (UM 
MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: I J COLEGIO E CURSOS LTDA - M E  – CNPJ/CPF: 
04.528.955/0001-77, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0029990-82.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140008552, 20140008553, 20140008554, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
10.623,19 (Dez Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais e Dezenove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial 
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de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: I A GARRETO EDUCACAO ME – CNPJ/CPF: 
04.892.280/0001-40, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0029113-45.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140010807, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 553,92 (Quinhentos e Cinquenta 
e Três Reais e Noventa e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LORRAINE PARRIAO CARVALHO BARROS  – CNPJ/CPF: 
030.192.041-94, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0029097-91.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140009878, 20140009879, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 907,42 (Novecentos 
e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 
12.271.470/0001-79, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0029057-12.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140010906, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.165,32 (Um Mil e Cento e 
Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DECIO VALERIO SOUZA BARROS – CNPJ/CPF: 
783.117.301-30, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0028980-03.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
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no(s). 20140010752, 20140010760, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 7.699,14 (Sete Mil e 
Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quatorze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CLAUDIA LIMA CARVALHO – CNPJ/CPF: 870.823.651-87, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0028949-80.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140010733, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.969,41 (Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Nove 
Reais e Quarenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARCO ADVOCACIA S/C  – CNPJ/CPF: 08.659.967/0001-91, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0028883-03.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140007695, 
20140007697, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 23.662,88 (Vinte e Três Mil e Seiscentos 
e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WELSON COSTA LEITE – CNPJ/CPF: 013.621.241-76, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0028529-75.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140007288, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 346,48 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e 
Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: N. C. CONSTRUTORA E IND. DE PREMOLDADOS LTDA. – 
CNPJ/CPF: 04.011.583/0001-07, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
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da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0028297-63.2014.827.2729 , que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa no(s). 20140010566, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 110.384,74 (Cento e Dez Mil 
e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de 
crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAIMUNDA DOS REIS DE SA  – CNPJ/CPF: 019.162.803-40, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0027786-65.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140006813, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 346,48 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta 
e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: J K COMERCIO DE CALÇADOS LTDA – CNPJ/CPF: 
373.927.603-78, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0027667-07.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140010020, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 559,19 (Quinhentos e Cinquenta 
e Nove Reais e Dezenove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PAULO MARTINS REIS JUNIOR – CNPJ/CPF: 373.927.603-
78, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0027565-82.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140010861, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 553,92 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e 
Noventa e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
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Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DELZIMARIA GOMES DE ARAUJO – CNPJ/CPF: 
470.279.241-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0027470-52.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140006575, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.648,55 (Três Mil e Seiscentos e 
Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CARLOS RENATO MATEUS TOLEDO – CNPJ/CPF: 
605.851.531-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0010994-36.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140001621, 20140001622, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 821,09 (Oitocentos 
e Vinte e Um Reais e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO LEANDRO NOGUEIRA DE CARVALHO  – 
CNPJ/CPF: 957.756.251-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0009837-28.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa no(s). 20140001176, 20140001177 20140001178 20140001179 20140001181, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 3.969,30 (Três Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de 
outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CASSIANA ARAUJO LUZ  – CNPJ/CPF: 017.181.801-60, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0002348-03.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140015799, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.593,54 (Três Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e 
Cinquenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOÃO CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 
002.819.311-35, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000836-82.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140013166, 20140013167, 20140013168, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
10.588,28 (dez mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial 
de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAMON RODRIGUES GARCIA JUNIOR – CNPJ/CPF: 
309.737.241-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000219-25.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140027747, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.395,93 (Dois Mil e Trezentos e 
Noventa e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CLINICA VETERINÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. 
– CNPJ/CPF: 08.678.966/0001-94, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0027429-85.2014.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140006405, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
757,34 (Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial 
de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: OSIMAR SOARES RIBEIRO  – CNPJ/CPF: 248.521.713-00, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026980-30.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140006253, 
20140006254, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 923,53 (Novecentos e Vinte e Três 
Reais e Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CAFE PARAISO EXPRESSO LTDA – CNPJ/CPF: 
09.148.141/0001-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026798-44.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140006021, 20140006022, 20140006023, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
2.514,57 (Dois Mil e Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento 
oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO LEANDRO NOGUEIRA DE CARVALHO – 
CNPJ/CPF: 957.756.251-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0021034-77.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa no(s). 20140002303, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 580,29 (Quinhentos e 
Oitenta Reais e Vinte e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TEDDY MAGNO ARAUJO FRAZÃO ME (FILIAL)– CNPJ/CPF: 
01.141.299/0002-48, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011014-27.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140001642, 20140001643, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.010,16 (Um Mil e 
Dez Reais e Dezesseis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ROBESPIERRE DE AGUIAR - CNPJ/CPF: 016.126.891-91, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0034101-12.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140024280, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.070,31 (Um Mil e Setenta Reais e Trinta e Um 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO LOPES PEREIRA JUNIOR - CNPJ/CPF: 
289.638.088-40, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0002779-37.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20140025234, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 375,44 (Trezentos e Setenta e 
Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDUARDO LOURENÇO MARIA RODRIGUES E OUTRO - 
CNPJ/CPF: 668.343.689-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000652-29.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nO(S). 20140029132, 20140029133, 20140029135, 20140029136, 20140029137, 20140029138, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.042,49 (Dois Mil e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RODRIGO RODRIGUES ZICA - CNPJ/CPF: 507.352.681-34, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028851-44.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130021713, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.021,33 (três mil e vinte e um reais e trinta e três 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: HUEBER SALVADOR DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 
833.860.846-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028636-68.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130018305, 20130018306, 20130018307, 20130018308, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 14.399,01 (catorze mil trezentos e noventa e nove reais e um centavos), que deverá ser acrescido dos 
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juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. 
Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO APARECIDO CHAVES - CNPJ/CPF: 048.574.238-
12, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028617-62.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130014786, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.220,47 (um mil duzentos e vinte reais e quarenta e 
sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MANOEL NETO CRUZ SOARES - CNPJ/CPF: 189.534.251-
15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028528-39.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130021550, 
20130021551, 20130021552, 20130021553, 20130021554, 20130021555, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 4.297,85 (quatro mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de 
outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANISIO FERREIRA JORDY - CNPJ/CPF: 041.641.217-34, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028515-40.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130021434, 
20130021435, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.529,12 (três mil quinhentos e vinte e 
nove reais e doze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUIS CARLOS DE FREITAS - CNPJ/CPF: 168.634.611-53, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028476-43.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130021453, cujo 
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valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.489,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSE ALVINO DE ARAUJO SOUSA - CNPJ/CPF: 
052.136.651-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028456-52.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130021444, 20130021446, 20130021450, 20130021452, 20130021455, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 641,37 (sete mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de 
outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CESAR ROBERTO ZAFANI - CNPJ/CPF: 703.838.981-53, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028297-12.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130014647, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.043,84 (um mil e quarenta e três reais e oitenta e quatro 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EVA RODRIGUES COSTA - CNPJ/CPF: 585.468.981-20, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028177-03.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20120011174, 
20120011175, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.379,58 (Um mil trezentos e setenta e 
nove reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOAO FERREIRA DA SILVA - CNPJ/CPF: 566.175.341-15, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028080-03.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 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). 20120010920, 
20120010921, 20120010922, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 758,76 (setecentos e 
cinqüenta e oito reais e setenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DOURIVAL RODRIGUES NOGUEIRA - CNPJ/CPF: 
643.280.231-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5028009-64.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130014450, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 550,31 (quinhentos e cinqüenta 
reais e trinta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUIZ SERPA PINTO - CNPJ/CPF: 140.623.721-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5027923-93.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130010072, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 21.283,83 (vinte e um mil duzentos e oitenta e três reais e 
oitenta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: NELSONITA ALVES NOGUEIRA - CNPJ/CPF: 516.005.441-
34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5027967-15.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130014585, 
20130014586, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 462,90 (quatrocentos e sessenta e dois 
reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUIS FERREIRA DA SILVA - CNPJ/CPF: 623.425.761-53, por 
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estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5027904-24.2012.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20120010788, 
20120010789, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 819,87 (oitocentos e dezenove reais e 
oitenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANA BORGES PEREIRA - CNPJ/CPF: 626.451.021-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5027802-65.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130014509, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 556,48 (quinhentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e 
oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JUDSON RAMOS BRASIL - CNPJ/CPF: 301.667.132-87, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5027644-10.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130010152, 
20130010174, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 363,35 (trezentos e sessenta e três 
reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FRANCISCO MENDES DA SILVA - CNPJ/CPF: 101.086.373-
87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5026914-96.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130014430, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 807,72 (oitocentos e sete reais e setenta e dois 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PALOMA MALICKAS DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 
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225.896.018-59, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5023088-62.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130017662, 20130017663, 20130017665, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
1.346,00 (um mil trezentos e quarenta e seis reais), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: OTACILIO COSMO DA SILVA - CNPJ/CPF: 110.729.383-91, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5021338-25.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130005146, 
20130005148, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 400,61 (quatrocentos reais e sessenta e 
um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DANIEL HENRIQUE COELHO BRITO - CNPJ/CPF: 
033.313.921-62, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5020355-60.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20120008453, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 11.084,29 (Onze mil e oitenta e 
quatro reais e vinte e nove reais), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ARIOVALDO FARIA DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 167.576.531-
68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5016543-73.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130012948, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 417,41 (quatrocentos e dezessete reais e quarenta e 
um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MURILO FERREIRA BORGES - CNPJ/CPF: 014.209.551-60, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5016423-30.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130012869, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.253,75 (um mil duzentos e cinqüenta e três reais e 
setenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JUAREZ CANELA DA SILVA - CNPJ/CPF: 321.210.836-34, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5015571-40.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20120006882, 
20120006883, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.088,87 (Um mil e oitenta e oito reais e 
oitenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LUCIENE LUIZA PEREIRA DE SOUZA- CNPJ/CPF: 
577.544.461-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5013388-62.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130009385, 20130009388, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 857,60 (oitocentos 
e cinqüenta e sete reais e sessenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DIONIZIO BERTOLINO PEREIRA - CNPJ/CPF: 226.850.579-
00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011883-36.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130005977, 
20130005978, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 412,83 (quatrocentos e doze reais e 
oitenta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MANOEL SILVA OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 435.959.283-34, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012242-83.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130005553, 
20130005599, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 415,27 (quatrocentos e quinze reais e 
vinte e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MOISES BRITO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 590.893.501-87, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5012073-96.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130003957, 
20130004008, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 455,26 (quatrocentos e cinqüenta e 
cinco reais e vinte e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARLY FALCAO DE BRITO NUNES - CNPJ/CPF: 
460.122.731-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011983-88.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130006534, 20130006535, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 401,76 
(quatrocentos e um reais e setenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VANUZIA GONCALVES PUGAS - CNPJ/CPF: 851.888.591-
49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011914-56.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130005964, 
20130006023, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 364,66 (trezentos e sessenta e quatro 
reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DONIZETE DE ALELUIA - CNPJ/CPF: 827.924.108-68, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011846-09.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130003527, 
20130003534, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 387,10 (trezentos e oitenta e sete reais 
e dez centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RODRIGUES E ROCHA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 
04.296.517/0001-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009766-43.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20110002583, 20110002584, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.189,31 (Um mil 
cento e oitenta e nove reais e trinta e uma centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DEUSINEI FRANCISCO DA ROCHA - CNPJ/CPF: 
761.176.341-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5008209-84.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20120002386, 20120002387, 20120002390, 20120002391, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 4.912,42 (Quatro mil novecentos e doze e quarenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. 
Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PONTAL SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 03.823.402/0001-
84, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5007132-74.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20110006178, 
20110006179, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.191,03 (Quatro mil cento e noventa e 
um reais e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JORGE ALEXANDRE PIOVESAN - CNPJ/CPF: 568.112.500-
97, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0002244-11.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140015760, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 751,88 (Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta 
e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSE ADRIANO DE CARVALHO - CNPJ/CPF: 307.507.251-
68, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0002016-36.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140015601, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.057,72 (Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Setenta 
e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ILCE MAGALI SCHMIDT CECILIO - CNPJ/CPF: 
10.430.889/0001-09, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001968-77.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20140029492, 20140029493, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.111,62 (Um Mil e 
Cento e Onze Reais e Sessenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DISTRANSP. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA 
- CNPJ/CPF: 09.507.230/0001-16, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001804-15.2015.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140029448, 20140029449, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 1.128,76 (Um Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
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estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. 
Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CAMPOS E BARBOSA LTDA - CNPJ/CPF: 09.667.055/0001-
24, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001786-91.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140029433, 
20140029434, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.316,07 (Um Mil e Trezentos e 
Dezesseis Reais e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AECIO COSTA SANTOS & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 
09.532.900/0001-54, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001784-24.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20140029429, 20140029430, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.412,82 (Um Mil e 
Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: INSTRUTEC CAPACIT. TREIN. E ASSESS. TECNICA LTDA - 
CNPJ/CPF: 10.435.076/0001-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001776-47.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nO(S). 20140029420, 20140029421, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.166,07 (Um 
Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SAGRES CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME - 
CNPJ/CPF: 37.087.889/0002-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001741-87.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
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Ativa nO(S). 20140029402, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 737,67 (Setecentos e Trinta 
e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: C M DE SOUZA MEDEIRO – ME - CNPJ/CPF: 
08.810.917/0001-63, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001600-68.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20140029374, 20140029375, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.257,94 (Um Mil e 
Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de 
crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: J L M VARIEDADES E CONSTRUÇOES LTDA - M E - 
CNPJ/CPF: 09.556.035/0001-86, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001399-76.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nO(S). 20140029330, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 894,40 (Oitocentos e 
Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CAIO CESAR CORDEIRO & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 
13.543.840/0001-42, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001378-03.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20140029309, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 499,49 (Quatrocentos e Noventa 
e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA - 
CNPJ/CPF: 51.855.716/0092-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001361-64.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nO(S). 20140029299, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.108,68 (Um Mil e Cento e 
Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RANDIO LIMA PINHO - CNPJ/CPF: 11.536.070/0001-85, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001263-79.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140029291, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.108,68 (Um Mil e Cento e Oito Reais e Sessenta e Oito 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ELAINE CRISTINE IANSEN - CNPJ/CPF: 09.532.075/0001-98,  
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001245-58.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140028602, 
20140028603, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.627,75 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e 
Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LEANDRO ALVES DE SOUSA. ME - CNPJ/CPF: 
11.486.012/0001-94,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001224-82.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20140028584, 20140028585, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.487,53 (Um Mil e 
Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de 
crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
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Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GISELDA COELHO RESPLANDES - CNPJ/CPF: 956.790.221-
68,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001017-83.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140028209, 
20140028210, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 955,58 (Novecentos e Cinquenta e 
Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: V J RECAPAGENS DE PNEUS LTDA – ME - CNPJ/CPF: 
04.967.052/0001-92, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000915-61.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130024869, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 988,97 (Novecentos e Oitenta e 
Oito Reais e Noventa e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:C I E S P - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DE 
PALMAS - CNPJ/CPF: 08.140.041/0001-95, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0000630-68.2015.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140029121, 20140029122, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo é de R$ 1.766,71 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 06 de 
outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANA JOSE DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 640.756.481-68, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011712-79.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130003926, 
20130003971, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 379,02 (trezentos e setenta e nove reais 
e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 
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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 02 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 267.167.801-06, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0001000-47.2015.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140015422, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.475,78 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco 
Reais e Setenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 02 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MANOEL LAURINDO DA SILVA - CNPJ/CPF: 130.113.833-
91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010828-50.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130005786, 
20130005787, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 400,44 (quatrocentos reais e quarenta e 
quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 02 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOAO CORCINO DE SOUZA - CNPJ/CPF: 016.844.341-49, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010772-51.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20120005164, 
20120005165, 20120005198, 20120005200, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.294,13 
(um mil duzentos e noventa e quatro reais e treze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 02 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DORIVAM ALVES BORGES - CNPJ/CPF: 328.657.911-49, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010654-75.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20120005158, 
20120005186, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 928,70 (novecentos e vinte e oito reais 
e setenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
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depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 02 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RISALVA PEREIRA DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 
894.922.181-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5010642-27.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130005352, 20130005353, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 482,37 
(quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 02 de outubro de 2015. Wagner Ferreira 
Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOAO RACY NETO - CNPJ/CPF: 295.782.991-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009944-89.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20100008369, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 856,62 (Oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e 
dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 02 de outubro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARINA PEREIRA JABUR – CNPJ/CPF: 848.914.401-04, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026974-23.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140006247, 
20140006248, 20140006249, 20140006250, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.859,91 
(Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial 
de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner 
Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DORILENE DE SOUZA BARROS – CNPJ/CPF: 242.069.621-
20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026814-95.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140006159, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.055,79 (Um Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta 
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e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RONALDO SOUTO DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 335.905.321-
49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026656-40.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140009766, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.287,80 (Três Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e 
Oitenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RICHARD CLEBER SANCHES MARTINS – CNPJ/CPF: 
267.715.668-70, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026623-50.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140009744, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.297,94 (Dois Mil e Duzentos e 
Noventa e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner 
Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOAO ANTONIO PROENÇO  – CNPJ/CPF: 016.810.161-09, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026447-71.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140009682, 
20140009684, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.462,01 (Três Mil e Quatrocentos e 
Sessenta e Dois Reais e Um Centavo), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO JOSE GOMES DE ALMEIDA – CNPJ/CPF: 
303.865.003-04, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026358-48.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
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no(s). 20140009667, 20140009668, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.413,72 (Um Mil e 
Quatrocentos e Treze Reais e Setenta e Dois Centavos, que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner 
Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: C M M DE CASTRO  – CNPJ/CPF: 09.042.710/0001-59, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0026309-07.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140009595, 
20140009596, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.789,41 (Um Mil e Setecentos e Oitenta 
e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: APTX GROUP LTDA  – CNPJ/CPF: 08.972.582/0002-60, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0025975-70.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140005824, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 864,92 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e 
Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: SEBASTIAO CELESTINO DE JESUS – CNPJ/CPF: 
014.517.941-93, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0025423-08.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
no(s). 20140005427, 20140005428, 20140005429, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
2.720,27 (Dois mil setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de 
crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner 
Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: A J ROSSI  – CNPJ/CPF: 02.153.026/0001-03, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0025273-27.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa no(s). 20140005402, 
20140005403, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.236,37 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e 
Seis Reais e Trinta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: L G DE SOUZA ESPETAO – CNPJ/CPF: 08.877.745/0001-45, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0024931-16.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140005121, 
20140005122, 20140005123, 20140005124, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.173,41 
(Dois Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de 
crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner 
Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 226651. 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MM Juiza de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WALMOR MACEDO DOS SANTOS– CNPJ/CPF: 612.721.591-
91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0024836-83.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20140008684, 
20140008686, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 780,53 (Setecentos e Oitenta Reais e 
Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de setembro de 2015. Wagner Ferreira Marinho - Escrivão - Mat. 
226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTENCIA JUDICIARIA  
EDITAL  DE  SENTENÇA  DE  INTERDIÇÃO- Por 03 (três) vezes com intervalo de 10 (dez) dias 1ª VEZ 
A Doutora Ana Paula Araújo Toríbio – Juíza de Direito e Diretora desta Comarca de Palmeirópolis-To, no uso de suas atribuições 
legais, etc...  FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e 
Escrivania Cível (família) tramita os autos de Interdição nº 0000483-39.2015.827.2730, requerida por Rosalina de Melo Barbosa 
e interditando Jovelina Barbosa e por sentença proferida pela MM. Juíza de Direito e Diretora desta Comarca, datada de 
07/10/2015, foi decretada a interdição da interditando JOVELINA BARBOSA, ao tempo em que nomeio como sua curadora, para 
a prática dos atos da vida civil, a interditante MARIA LUIZA DE MELO BARBOSA, portadora do RG 461.044, SSP/TO, NASCIDA 
EM 02/12/1981, INSCRITA NO CPF/MF N.º 022.499.841-23. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Proceda-se à inscrição 
desta sentença no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 03 
(três) veze, com intervalo de 10 (dez) dias, contando do edital os nomes do interdito e do curador, 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. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins 
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para que seja procedida a suspensão dos direitos políticos da interditanda, conforme o art. 15, II, da Constituição Federal. Custas 
pela requerente, na totalidade das devidas, todavia, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida, suspendo a exigibilidade das 
custas, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. Com o trânsito em julgado e realizada as 
providências retro indicadas, arquivem-se, com a expedição do ofício de baixa. RETIFIQUE-SE O POLO ATIVO DA DEMANDA 
PARA CONSTAR TÃO SOMENTE MARIA LUIZA DE MELO BARBOSA. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. INTIMADOS OS 
PRESENTES. OFICIE-SE O INSS DESSA SENTENÇA. OPORTUNAMENTE, ARQUIVEM-SE. Este edital deverá ser publicado 
por três vezes no Diário da Justiça, sendo essa a 1ª primeira vez, com intervalo de 10 (dez) dias, sob os auspícios da Justiça 
gratuita e para que ninguém negue ignorância deverá ser afixado no placar do Fórum local, na forma legal.  Palmeirópolis-To, 
aos 08 dias do mês de outubro do ano de 2015, no Cartório de Família. Rosimeire Pereira Barbosa Oliveira, Técnica Judiciária 
de 1ª Instancia, o digitei. Ana Paula Araújo Toríbio - Juíza de Direito e Diretora.v 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos 2011.0000.1517-9 
Ação Prestação de Contas 
Requerente: Maria Raimunda dos Santos Martins e outros 
Advogado: Lourival Venancio de Moraes- OAb-To 171 
Requerido: Joaquim Borba dos Santos 
Advogado:  Airton de Oliveira  Santos -OAb-to 1430-A e Adalcindo Elias de Oliveira- OAb-to 265-A 
ATO ORDINATORIO/INTIMAÇÃO: “ Intimo as partes para que tome ciencia de que em face da digitalização deste feito, 
objetivando a publicidade dos autos processuais e para conhecimento de todos, ficam intimados da seguinte ocorrência: “Em 
cumprimento ao Art. 2º,§ 3º e § 4º da Instrução Normativa nº 07/2012 do TJ-To, os presentes autos foram digitalizados e 
inseridos no e-Proc-TJ-To sob o nº 5000189-38.2011.827.2730, oportunidade em que após esta publicação serão baixados 
por digitalização. Devendo, os advogados, que não são cadastrados no processo virtual-e-proc, providenciar seu cadastramento. 
Palmeirópolis-To,09/10/2015.Janete do Rocio Ferreira-Mat. 139055” 
 

PARAÍSO 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

CERTIDÃO/INTIMAÇÃO: 
 

Processo: 5000436-84.2009.827.2731 
Chave do Processo: 342239178715 
Autor: Transportadora Chapadão Ltda 
Reu: Suécia Veículos S/A 
 
Certifico que INTIMEI os advogados constituídos nos autos, pela parte requerida, DRª. ANNA MAIA JAMPAIO ANDRADE 
– OAB/MG Nº 128.302 e DRª. TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS – OAB/MG nº 137.029 através da 
Procuração contida no EVENTO 2 destes autos acima mencionados. 1º) – Para no prazo de DEZ (10) DIAS, se 
cadastrarem no Sistema Processual Eletrônico E-PROC, para que assim o Cartório possa proceder intimações e demais 
atos, nos referidos autos. Ficando os mesmos informados que, em no caso de dúvida, acerca do cadastramento, 
poderão entrar em contato, com o suporte do TJTO nos telefones: 3218-4248 e 3218-4388.  2º) -  Bem como, ficam 
intimados, para manifestarem no processo, requerendo o que entenderem de útil ao andamento do feito. 

 
Paraíso do Tocantins/TO, 08 de outubro de 2015. 

Marilene Rodrigues Marinho - Técnica Judiciária. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
E D I T A L   D E   C I T A Ç Ã O - Prazo: 30 (trinta) dias - (CPC, arts. 942 e 232, IV) 
  
ORIGEM / REFERÊNCIA: Processo nº 0003350-02.2015.827.2731; Chave do Processo: 862151130715; Natureza da 
Ação: Ação de Usucapião Extraordinário; Autor/Requerente: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS DO PROJETO SANTA ADELIA - APPRPSA; Adv. do autor: Dr(a). Arlete Kellen Dias Munis – DP/TO nº 
8741883; Requerido/ré: DOUGLAS PIFFER SALUM e sua esposa CÉLIA MARIA DE CAMARGO SALUM; Adv. do(s) 
requerido(s): Nihil; Natureza da Ação: Ação de Usucapião; CITANDO(S): Os Interessados Ausentes e Incertos e 
Desconhecidos e Eventuais Interessados. (CPC, arts. 942 e 232, IV). OBJETIVO/FINALIDADE(S): CITAR os 
INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, aos termos da 
Ação de Usucapião, que tem como Requerente – Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto Santa 
Adélia - APPRPSA e como Requeridos/ré(u)(s): Douglas Piffer Salum e sua esposa Célia Maria de Camargo Salum. 
Conforme consta nos autos, petição inicial, documentos, emenda a inicial e despachos, para querendo 
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responderem/contestarem a ação proposta, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados da 1ª publicação do 
Edital. ADVERTINDO-LHES de que, não sendo respondida/contestada a ação proposta no prazo de QUINZE (15) 
DIAS, contados do vencimento do prazo deste Edital, serão considerados verdadeiros e confessados os fatos 
articulados pelo autor/requerente, sob pena dos efeitos processuais da revelia e confesso, na forma dos artigos (285, 
297, 319 e 942, ambos do CPC). IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma propriedade rural denominada “Fazenda Santa 
Adélia”, constituída pelo LOTE nº 90, Loteamento Marianópolis, Gleba 07, 2ª Etapa, sito no Município de Divinópolis do 
Tocantins – TO, com área de 2.391.9726ha (Dois mil, trezentos e noventa e um hectares, noventa e sete ares e vinte e 
seis centiares), dentro dos seguintes LIMITES E CONFRONTAÇÕES: Partindo do M.358, situado à margem esquerda 
do Córrego Tiúba, na confrontação do Lote 89, com o Lote 96, da 3ª Etapa deste Loteamento (Marianópolis, Gleba 07), 
sobe pelo referido Córrego, confrontando com este último, numa extensão de 734,01ms, até e a confluência com o 
Córrego Palha; Daí segue por este, ainda confrontando com o Lote 96, numa extensão de 1.628,05ms, até o M.543, 
situado na cabeceira do referido Córrego, na confrontação dos Lotes 96 e 10, ambos da 3ª Etapa, deste Loteamento; 
Daí segue limitando com o Lote 101, com os seguintes Azimutes verdadeiros e distâncias: 152º36‟11” – 2.444,91ms; 
152º21‟05”- 640,94ms; 220º24'21" - 1.574,82ms, passando pelos M.544 e M.545, indo até o M.554, situado na 
confrontação dos Lotes 101 e l02 da 3ª Etapa deste Loteamento; Daí, segue limitando com o Lote 102, com os 
seguintes Azimutes verdadeiros e distâncias:220º34‟19" - 350,90ms; 238º42‟32” – 1.929,49ms;240º11'20" - 
1.007,85ms, passando pelos M.546 e M.554-A, até encontrar o M.547 situado na confrontação dos Lotes 102 e 103 da 
3ª Etapa de Loteamento; Daí, segue limitando com o Lote 103, com os seguintes Azimutes verdadeiros e distâncias: 
241º27‟55” - 556,34ms;229º46'36" - 194,49ms; 239º10'22" - 217,42ms; 281º32‟12” - 105,70m s; 251º26‟20” - 762,02ms; 
passando pelos M.548, 549, 550 e 551, até encontrar o M.552, situado na confrontação do Lote 103, com o Loteamento 
Rib. do Couro; Daí, segue limitando com o referido Loteamento, com os seguintes Azimutes verdadeiros e distâncias: 
339º23'38" - 1.001,05ms; 284º34‟23” - 244,51ms, passando pelo M.553, até encontrar o M.482, situado na confrontação 
do Lote 76, com o Loteamento Rib. do Couro; Daí, segue limitando com o Lote 76, com os seguintes Azimutes 
verdadeiros e distâncias: 19º39'50" - 633,70ms; 345º56'19” - 186,07ms; 36º52‟07” - 361,25ms; 13º08'05" – 287,67ms; 
331º16'26" - 239,62ms, passando pelos M.481,480, 479 e 478, até encontrar o M.477, na confrontação dos Lotes 76 e 
77; Daí, segue limitando com o Lote 77, com os seguintes Azimutes verdadeiros e distâncias: 330º43‟34”; - 206,00ms; 
335º13‟44” - 340,79ms; 298º01'57" - 140,74ms, passando pelos M.490 e 489, até encontrar o M.488, situado na 
confrontação dos Lotes 77 e 79; Daí, segue limitando com o Lote 79, com os seguintes Azimutes verdadeiros e 
distâncias: 10º25'40" - 651,11ms; 07º5'10" - 847,97ms, passando pelo M.503, ate encontrar o M.502, situado na 
confrontação dos Lotes 79 e 80, e dos Lotes 80 e 89; Daí, segue limitando com o Lote 89, com os seguintes Azimutes 
verdadeiros e distâncias:61º40‟11” – 520,04ms; 74º10‟43” – 113,01ms; 93º23‟59” – 466,11ms; 81º21‟39” – 859,20ms; 
07º48‟08” – 1.329,03, até encontrar o M.538, descrito inicialmente. Registrado no Livro 2 – B, Registro Geral, às fls. 
042, matrícula sob o nº 342, no Cartório de Registro de Imóveis de Divinópolis/TO, tendo ADQUIRENTE: DOUGLAS 
PIFFER SALLUM. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro – Ed. Fórum de Paraíso do Tocantins - 
fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins - TO, aos dezenove (19) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e 
quinze (2.015). Juiz ADOLFO AMARO MENDES Titular da 1ª Vara Cível. 

E D I T A L  DE  C I T A Ç Ã O 

(Arts. 7º e  8º. da LEF (Lei 6.830/80). 

Prazo: 30 ( trinta ) dias. 

ORIGEM: Processo Eletrônico e-Proc-TJTO nº: 0001783-67.2014.827.2731 – Chave Processo nº 
182489635814; Natureza da Ação: Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa; Exeqüente: INSTITUTO 
NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO; Proc. do 
Exeqüente: Dr. Carlos Alberto F. de Almeida Leão - Procurador Federal; Executados: Empresa – G. T. P. – 
ORC. IND. COM. E DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIO e seus sócios; Valor da Dívida; R$ 3.433,61; 
CITANDO(S): 1º)- Empresa – G. T. P. ORC. IND. COM. E DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIO, inscrita no CNPJ 
nº 05.771.512/0001-75, nas pessoas de seus sócios, representantes legais da empresa; 2º)- E, também, as 
próprias pessoas físicas/naturais, sócios da empresa, que atualmente, encontram-se com 
sede/endereços em lugares incertos e não sabido. OBJETIVO/FINALIDADE(S): CITAR a empresa 
executada – G. T. P. – ORC. IND. COM. E DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIO - CNPJ nº 05.771.512/0001-75, nas 
pessoas seus sócios, representantes legais da empresa. Aos Termos da Ação de Execução Fiscal da Dívida 
Ativa, que tem como Exeqüente, O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 
– INMETRO – CNPJ nº 00.662.270/0001-68, através da Procuradoria Federal no Estado do Tocantins, PARA 
que, os EXECUTADOS no prazo de CINCO (05) DIAS, PAGUEM, o principal de R$ 3.433,61 (três mil e 
quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), e cominações legais, inscrita na Dívida Ativa – 
inscrição nº 192, Livro de nº 56, a ser atualizada no ato do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, 
promoverem a garantia da execução, oferecendo bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do 
débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quantos bastem para a satisfação integral da Execução, 
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nos termos dos artigos 7º, 8º, 9º 10 e 11º da LEF - Lei nº 6.830/80). SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 
265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax (63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, aos seis 
(06) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e quinze (2.015). Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular 
da 1ª. Vara Cível. 

PEDRO AFONSO 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
DIGITALIZAÇÃO 
AUTOS Nº 2009.0007.5668-1/0–EPROC Nº 5000285-15.2009.827.2733 
AÇÃO- Embargos à Execução  
Embargante:Município de Pedro Afonso –To,por seu Rep.Legal José Julio Eduardo Chagas 
Advogado: Rui Carlos da Silva Aguiar -OAB-TO-5327 
Advogado: Fabio Bezerra de Melo Pereira -OAB-TO-3990 
Embargado:Eletro Rápido Comercio Varejista de Serviços Elétricos LTDA,Por Seu Rep. Osvaldo Maciel de Sousa 
Advogado: Raimundo Ferreira dos Santos –OAB-TO-3138 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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 1ºgrau, onde recebeu o número, 5000285-15.2009.827.2733 ficam também 
intimadas de 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.vv 
 
DIGITALIZAÇÃO 
AUTOS Nº 2011.0003.1453-2/0–EPROC Nº 5000456-98.2011.827.2733 
AÇÃO- Execução 
Exeqüente: Ministério Publico do Estado do Tocantins 
Executado: Roseane de Oliveira Rosa 

DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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 1ºgrau, onde recebeu o número, 5000456-98.2011.827.2733 ficam também 
intimadas de 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.vv 
 

1ª Escrivania Criminal 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS 
Autos nº: 5000319-48.2013.827.2733 
Chave do Proc. 726789052113 
Natureza da ação: AÇÃO PENAL 
Autor: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Réu: FRANCISLEY DA SILVA LEAL 
FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara 
Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal nº 5000319-
48.2013.827.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado FRANCISLEY DA SILVA LEAL. E não sendo 
possível INTIMAR, pessoalmente, o denunciado FRANCISLEY DA SILVA LEAL, brasileiro, solteiro, entregador, nascido em 
15/03/1989, natural de Pedro Afonso-TO, filho de Francisco Borges Leal e Maria do Socorro Nunes Leal, atualmente em local 
incerto e não sabido; fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor da Sentença proferida nos 
autos pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca, Dr. Milton Lamenha Siqueira, com o seguinte teor: 
“(...)SENTENÇA: “(...)III- DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para 
CONDENAR o acusado FRANCISLEY DA SILVA LEAL como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal Brasileiro. (...) 
PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, cujo 
valor unitário arbitro no importe mínimo. (...) DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito em julgado desta sentença (respeitadas as 
modificações, em caso de provimento de eventual recurso): a) Lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados; b) Extraia-se 
guia de execução penal e providencie-se a cobrança da multa e a comunicação à Justiça Eleitoral; c) Procedam-se às 
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comunicações previstas no Capítulo 7, Seção 16, do Provimento n.º 036/02-CGJ. P.R.I. Pedro Afonso, 30 de setembro de 2015. 
Juiz M. Lamenha de Siqueira”. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de 
outubro do ano de dois mil e quinze (08/10/2015). Eu,___ Grace Kelly Coelho Barbosa – Escrivã Criminal em substituição, que o 
digitei e subscrevi. Ass) Juiz M. LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 

PEIXE 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:    
Nº 2010.0004.4578-7 AÇÃO PENAL. 
Réu: MARIA HELENA DIAS DA SILVA. 
Advogado: HUGO RICARDO PARO. 
INTIMAÇÃO: Fica  o  Advogado  do réu  intimado da sentença 44. 
SENTENÇA:(...)Estando provado que não houve revogação da suspensão do processo dentro do prazo de dois anos e o réu 
cumpriu as condições impostas, forçoso declarar a extinção da punibilidade.Assim, julgo  extinta a punibilidade de MARIA 
HELENA DIAS DA SILVA nos termos do artigo 89 § 4º e 5º da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado arquive-se com as 
cautelas de estilo. Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Peixe,05/02/2015(as)Dr.Cibele Maria Bellezzia– Juíza de 
Direito.Peixe,08/10/2015. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº 2007.0005.6617-7 AÇÃO PENAL. 
Réu: JOSSÉ RIBAMAR CARDOSO MELO. 
Advogado: THIAGO JAYME RODRIGUES DE CERQUEIRA OAB/GO 26.894 INTIMAÇÃO: Fica  o Advogado  dos réu  intimado 
da sentença de fls298/299. 
 Sentença(...)Trata-se de ação penal em que o Ministério Público imputou ao acusado a prática dos crimes descritos no artigo 
180, do Código Penal Brasileiro e art. 12 e 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/03.O processo já foi julgado, mas 
através do acórdão de fls. 287/288, o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Tocantins proveu parcialmente o recurso para 
absolver o acusado dos delitos de posse de arma de fogo, manteve condenação pelo crime de receptação, entretanto, anulou a 
sentença, apenas na parte-la dosimetria da pena, pois a sentença primeira não promoveu a individualização.Dispensa-se, assim, 
nova fundamentação e relatório, pois tais fatias da sentença não foram bulidas.Sem mais delongas, passo à dosimetria da pena, 
observando-se o critério trifásico, previsto no artigo 68 do código penal.DO RÉU - JOSÉ RIBAMAR CARDOSO MELO - DO 
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO - ART. 180, DO CÓDIGO PENAL.A culpabilidade do réu é normal a espécie. 
O acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.Os 
antecedentes do acusado lhes são favoráveis, pois, não ostenta contra ele condenação definitiva anterior.A conduta social do 
imputado apresenta-se como normal, segundo provas nos autos.A personalidade do agente há de ser considerada como normal, 
pois não há elementos que permitam valoração em sentido contrário.Os motivos do crime são os normais à espécie, quais sejam 
os egoísticos, a vontade de enriquecer-se à custa e em prejuízo alheio. Tal fato, entretanto, já fora considerado pelo legislador 
quando da cominação das penas em abstrato para o presente delito, de forma que o acusado não pode por isso ser 
prejudicado.As circunstâncias do crime são normais a espécie.As conseqüências do crime são próprias à espécie.h) O 
comportamento da vítima em nada ontribuiu para prática criminosa, não podendo ser valorada contra o réu.Diante das 
circunstâncias judiciais acima analisadas, as quais são favoráveis ao denunciado, partindo do mínimo legal de 01 (um) e do 
máximo de 04 (quatro) anos, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ANO DE RECLUSÃO, conforme entendo necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção do crime (art. 59, caput, CP).Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Não há causas 
gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena. Por este motivo TORNO DEFINITIVA a pena fixada nessa terceira etapa 
do sistema trifásico, qual seja a de 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO.IH.2.1 DA PENA DE MULTA.Diante das circunstâncias judiciais 
alhures examinadas, as quais são na maioria favoráveis ao acusado, FIXO a pena de MULTA em M)(dp^ DIAS-MULTA, na 
mesma proporção em que a pena privativa de liberdade, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE 
AO TEMPO DA PRISÃO, tendo em vista as parcas condições financeiras do acusado.A pena será cumprida no regime 
inicialmente aberto, (CP, art. 33, § 2o "c").Considerando, ainda, o quantum de pena privativa de liberdade aplicado, que foi fixado 
em patamar inferior a 04 (quatro) anos, bem como em razão de as circunstâncias judiciais não sugerirem uma repressão 
exacerbada, CONCEDO o benefício legal da SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA 
DE DIREITOS (art. 43 e ss, CP), a serem especificadas em audiência admonitória.CONDENO, ainda, o sentenciado nas custas 
processuais, conforme determinação constante do art. 804, do Código de Processo Penal, ressalvada a aplicação do disposto no 
art. 12 da Lei 1.060/50.Deixo de condenar o réu na obrigação de indenizar (CPP, art. 387, IV), tendo em vista a ausência de 
informações quanto ao prejuízo material da vítima.Após o trânsito em julgado:Lance-se-lhe o nome no rol dos culpados;Oficiem-
se o Instituto Nacional de dentificação e Estatística e o Instituto de Identificação deste Estado, com as respectivas expedições, 
em triplicatas, dos Boletins Individuais, nos moldes que constam no art. 809, caput e §3°, CPP;Comuniquem-se o Tribunal 
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Regional Eleitoral e o Cartório Eleitoral a que pertencer os títulos eleitorais do condenado para fins de aplicação dos efeitos dos 
arts. 15, III, da Constituição Federal e art. 71, §2°, do Código Eleitoral;Expeça-se a respectiva Guia de Execução, formando-se os 
respectivos autos de Execução Penal;Intime-se o apenado para que efetue o pagamento das penas de multa no prazo de 10 
(dez) dias (art. 50, CP). Caso não haja o pagamento espontâneo no prazo legal, oficie Fazenda Pública Estadual para que tome 
as providências que entender cabíveis;Proceda o Sr. Escrivão às demais comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se.Palmas/To, 19 de dezembro de 2014.Juiz de Direito- Nacon Océlio Nobre da Silva.Peixe;08/09/2015 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE (QUINZE) 15 DIAS 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, Juíza de Direito e Diretora  desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente  edital de intimação  virem ou conhecimento dele tiverem,  que por este Juízo  e 
respectiva escrivania do crime, nos autos de Ação Penal nº 2010.0008.4537-8 FICA INTIMADO DA SENTANÇA o Réu,ROSÉLIO 
PEREIRA DE ARAUJO, brasileiro,convivente,diarista, nascido aos 21/12/1987, filho de Moises de Araujo Carvalho e  Osmarina 
Pereira Valadar,atualmente em lugar incerto,para que tome conhecimento da sentença prolatada nos autos às fls.38 cuja parte 
final a seguir transcrita: Sentença Vistos etc. (...)POR TAIS RAZÕES, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, e 
declaro extinta punibilidade do réu ROSÉLIO PEREIRA DE ARAUJO, qualificado as fls. 02, ex vi do disposto nos art.109, inc. IV, 
do Código Penal. Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-
se.Peixe-TO,05/02/2015.(ASS) Dr.Cibele Maria Bellezzia- Juíza de Direito. Eu.Maria D‟ Abadia Teixeira Silva Melo- Técnica 
Judiciária Judicial, o digitei e subscrevi.DRª CIBELE MARIA BELLEZZIA- Juíza  de Direita.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE (QUINZE) 15 DIAS 
A  Doutora Cibele Maria Bellezzia, Juíza de Direito e Diretora  desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente  edital de intimação  virem ou conhecimento dele tiverem,  que por este Juízo  e 
respectiva escrivania do crime, nos autos de Ação Penal nº 2006.0000.5038-5 FICA INTIMADO DA SENTANÇA o Réu,ENOQUE 
ANTONIO GOMES, brasileiro, casado, lavrador,filho de Antonio Jose Gomes e Maria Raimunda da Conceição,atualmente em 
lugar incerto,para que tome conhecimento da sentença prolatada nos autos às fls.119 cuja parte final a seguir transcrita: 
Sentença Vistos etc. (...)POR TAIS RAZÕES, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, e declaro extinta 
punibilidade do réu ENOOQUE ANTONIO GOMES,qualificado as fls. 02, ex vi do disposto nos art.109, inc. IV, do Código Penal. 
Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Peixe-
TO,05/02/2015.(ASS) Dr.Cibele Maria Bellezzia- Juíza de Direito. Eu.Maria D‟ Abadia Teixeira Silva Melo- Técnica Judiciária 
Judicial, o digitei e subscrevi.DRª CIBELE MARIA BELLEZZIA- Juíza  de Direita.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE (QUINZE) 15 DIAS 
A  Doutora Cibele Maria Bellezzia, Juíza de Direito e Diretora  desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente  edital de intimação  virem ou conhecimento dele tiverem,  que por este Juízo  e 
respectiva escrivania do crime, nos autos de Ação Penal nº 2007.0010.4795-5 FICA INTIMADO DA SENTANÇA o 
Réu,RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE ALMEIDA, vulgo “mundinho” brasileiro, solteiro, nascido aos 29/10/1985, filho de 
Maria Rodrigues Barbosa,,atualmente em lugar incerto,para que tome conhecimento da sentença prolatada nos autos às fls.96, 
cuja parte final a seguir transcrita: Sentença Vistos etc. (...)POR TAIS RAZÕES, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do 
Estado, e declaro extinta punibilidade do réu RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE ALMEIDA,qualificado as fls. 02, ex vi do 
disposto nos art. 109, inc. IV, do Código Penal. Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-
se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Peixe-TO,05/02/2015.(ASS)Dr.Cibele Maria Bellezzia- Juíza de Direito. Eu.Maria D‟ Abadia 
Teixeira Silva Melo- Técnica Judiciária Judicial, o digitei e subscrevi.DRª CIBELE MARIA BELLEZZIA- Juíza  de Direita. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE (QUINZE) 15 DIAS 
A  Doutora Cibele Maria Bellezzia, Juíza de Direito e Diretora  desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente  edital de intimação  virem ou conhecimento dele tiverem,  que por este Juízo  e 
respectiva escrivania do crime, nos autos de Ação Penal nº 2008.0001.7678-4, FICA INTIMADO DA SENTANÇA o Réu,LUIZ 
EURIPEDES CAMILO RAMOS,brasileiro, divorciado, eletricista, nascido 14/03/1958, filho de Euripedes Ramos Gomilde e Luiza 
dos Reis Gomide,atualmente em lugar incerto,para que tome conhecimento da sentença prolatada nos autos às fls.106, cuja 
parte final a seguir transcrita: Sentença Vistos etc. (...) Assim, julgo extinta a punibilidade de Luiz Euripedes Camilo Ramos nos 
termos do artigo 89 § 4º e 5º da Lei 9.099/95.Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-
se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Peixe-TO,05/02/2015.Dr.Cibele Maria Bellezzia- Juíza de Direito. Eu.Maria D‟ Abadia 
Teixeira Silva Melo- Técnica Judiciária Judicial, o digitei e subscrevi.DRª CIBELE MARIA BELLEZZIA- Juíza  de Direita. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE ( NOVEMTA) 90 DIAS 

A  Doutora Cibele Maria Bellezzia, Juíza de Direito e Diretora  desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente  edital de intimação  virem ou conhecimento dele tiverem,  que por este Juízo  e 
respectiva escrivania do crime, nos autos de Ação Penal nº Nº 2007.0005.6617-7,FICA INTIMADO DA SENTANÇA o Réu, JOSÉ 
RIBAMAR CARDOSO MELO,brasileiro,solteiro,trabalhador rural,natural de Vargem Grande/MA,nascido aos 30/10/1966, filho de  
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Antônia Nonata Cardoso de Melo,atualmente em lugar incerto,para que tome conhecimento da sentença prolatada nos autos às 
fls.298/299 a seguir transcrita: Sentença Vistos etc. Sentença(...)Trata-se de ação penal em que o Ministério Público imputou ao 
acusado a prática dos crimes descritos no artigo 180, do Código Penal Brasileiro e art. 12 e 16, parágrafo único, inciso III,  da Lei 
n. 10.826/03.O processo já foi julgado, mas através do acórdão de fls. 287/288, o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do 
Tocantins proveu parcialmente o recurso para absolver o acusado dos delitos de posse de arma de fogo, manteve condenação 
pelo crime de receptação, entretanto, anulou a sentença, apenas na parte-la dosimetria da pena, pois a sentença primeira não 
promoveu a individualização.Dispensa-se, assim, nova fundamentação e relatório, pois tais fatias da sentença não foram 
bulidas.Sem mais delongas, passo à dosimetria da pena, observando-se o critério trifásico, previsto no artigo 68 do código 
penal.DO RÉU - JOSÉ RIBAMAR CARDOSO MELO - DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO - ART. 180, DO 
CÓDIGO PENAL.A culpabilidade do réu é normal a espécie. O acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma 
penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.Os antecedentes do acusado lhes são favoráveis, pois, não ostenta 
contra ele condenação definitiva anterior.A conduta social do imputado apresenta-se como normal, segundo provas nos autos.A 
personalidade do agente há de ser considerada como normal, pois não há elementos que permitam valoração em sentido 
contrário.Os motivos do crime são os normais à espécie, quais sejam os egoísticos, a vontade de enriquecer-se à custa e em 
prejuízo alheio. Tal fato, entretanto, já fora considerado pelo legislador quando da cominação das penas em abstrato para o 
presente delito, de forma que o acusado não pode por isso ser prejudicado.As circunstâncias do crime são normais a espécie.As 
conseqüências do crime são próprias à espécie.h) O comportamento da vítima em nada ontribuiu para prática criminosa, não 
podendo ser valorada contra o réu.Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, as quais são favoráveis ao denunciado, 
partindo do mínimo legal de 01 (um) e do máximo de 04 (quatro) anos, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ANO DE RECLUSÃO, 
conforme entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59, caput, CP).Inexistem circunstâncias 
atenuantes e agravantes. Não há causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena. Por este motivo TORNO 
DEFINITIVA a pena fixada nessa terceira etapa do sistema trifásico, qual seja a de 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO.IH.2.1 DA PENA 
DE MULTA.Diante das circunstâncias judiciais alhures examinadas, as quais são na maioria favoráveis ao acusado, FIXO a pena 
de MULTA em M)(dp^ DIAS-MULTA, na mesma proporção em que a pena privativa de liberdade, ao valor unitário de 1/30 (um 
trigésimo) do SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRISÃO, tendo em vista as parcas condições financeiras do 
acusado.A pena será cumprida no regime inicialmente aberto, (CP, art. 33, § 2o "c").Considerando, ainda, o quantum de pena 
privativa de liberdade aplicado, que foi fixado em patamar inferior a 04 (quatro) anos, bem como em razão de as circunstâncias 
judiciais não sugerirem uma repressão exacerbada, CONCEDO o benefício legal da SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS (art. 43 e ss, CP), a serem especificadas em audiência 
admonitória.CONDENO, ainda, o sentenciado nas custas processuais, conforme determinação constante do art. 804, do Código 
de Processo Penal, ressalvada a aplicação do disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.Deixo de condenar o réu na obrigação de 
indenizar (CPP, art. 387, IV), tendo em vista a ausência de informações quanto ao prejuízo material da vítima.Após o trânsito em 
julgado:Lance-se-lhe o nome no rol dos culpados;Oficiem-se o Instituto Nacional de dentificação e Estatística e o Instituto de 
Identificação deste Estado, com as respectivas expedições, em triplicatas, dos Boletins Individuais, nos moldes que constam no 
art. 809, caput e §3°, CPP;Comuniquem-se o Tribunal Regional Eleitoral e o Cartório Eleitoral a que pertencer os títulos eleitorais 
do condenado para fins de aplicação dos efeitos dos arts. 15, III, da Constituição Federal e art. 71, §2°, do Código 
Eleitoral;Expeça-se a respectiva Guia de Execução, formando-se os respectivos autos de Execução Penal;Intime-se o apenado 
para que efetue o pagamento das penas de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, CP). Caso não haja o pagamento 
espontâneo no prazo legal, oficie Fazenda Pública Estadual para que tome as providências que entender cabíveis;Proceda o Sr. 
Escrivão às demais comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Palmas/To, 19 de dezembro de 2014.Juiz de 
Direito- Nacon Océlio Nobre da Silva.Peixe;08/09/2015 Eu.Maria D‟ Abadia Teixeira Silva Melo- Escrevente Judicial, o digitei e 
subscrevi-..DRª CIBELE MARIA BELLEZZIA-   Juíza  de Direita. 

PORTO NACIONAL 
Diretoria do Foro 

 
PORTARIA 

PORTARIA Nº 060/2015 – DF/PORTO NACIONAL de 08 de outubro de 2015. 

O Juiz de Direito e Diretor do Fórum em Substituição da Comarca de Porto Nacional do Estado do Tocantins – Dr. MÁRCIO 
BARCELOS COSTA, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido no art. 80, inciso III, ambos da Lei 
Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 4153, de 06 de outubro de 2015, que coloca a disposição da Comarca de Palmas, a Escrivã 
Judicial SILMA PEREIRA DE SOUSA OSTER; 

CONSIDERANDO que a portaria tem o período de vigência de 20/08/2015 a 31/12/2016; 

RESOLVE: 
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Art. 1º - DESIGNAR o servidor RODRIGO AVELINO DE PAULA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, matrícula 352521, lotado no 
referido cartório para responder no período informado; 

Art. 2º Anote-se em seus assentamentos funcionais. Revoguem - se as disposições em contrário. 

GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Porto Nacional, aos 08 de outubro de 2015. Márcio Barcelos Costa. Juiz de 
Direito e Diretor do Foro em Substituição. 

PORTARIA Nº 059/2015 – DF/PORTO NACIONAL de 06 de outubro de 2015. 

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Fórum em Substituição DRº MARCIO BARCELOS COSTA, da Comarca de 
Porto Nacional, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento dos serviços registrais e especialmente a necessidade de informatização e 
adequação aos ditames da legislação em vigor;  

CONSIDERANDO que a Oficiala Titular do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Nacional/TO, efetuou comunicação por meio 
do Ato Administrativo 001/2015, datado de 28/09/15, noticiando a necessidade permanente de executar os serviços de 
lançamento de matrículas e transcrições em livro de folhas solta e sistema de fichas, conforme determinação do Código de 
Organização Judiciária e o Conselho Nacional de Justiça; 

CONSIDERANDO que os nomeados LEONARDO ALVES LEITE BRITO e GISELE ALVES LEITE, foram designados através da 
Portaria nº 001/2015 (09/09/2015) e Oficio 003/2015 do CRI de Porto Nacional/TO, para responderem como OFICIAIS 
SUBSTITUTOS, a partir de 09 de SETEMBRO de 2015;     

RESOLVE: 

Art. 1º DESIGNAR a Sra. GISELE ALVES LEITE - brasileira, divorciada, portadora da CI/RG nº 830.131 SSP/TO, inscrita no 
CPF/MF sob nº 617.684.721-49, residente e domiciliada na Quadra 204 Sul, Alameda 08, Lote 29, Edifício Mont Blanc, 
Apartamento 902-B, Palmas/TO e O Sr. LEONARDO ALVES LEITE BRITO, RG 744.035 SSP/TO, CPF 022.999.271-40 para 
exercer os cargos de OFICIAIS SUBSTITUTOS no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de Porto Nacional/TO. 

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, 
aos seis (06) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e quinze (2015). Márcio Barcelos Costa. Juiz de Direito e Diretor do 
Foro em Substituição. 

PORTARIA Nº 058/2015 – DF/PORTO NACIONAL de 01 de outubro de 2015. 

 O Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição da Comarca de Porto Nacional do Estado do Tocantins – Dr. MÁRCIO 
BARCELOS COSTA , no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido no art. 80, inciso III, ambos da Lei 
Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 

 CONSIDERANDO que a servidora MARIA DE LOURDES ROCHA, matrícula 24765, porteira dos auditórios, lotada no Protocolo 
desta Comarca, encontra-se afastada para usufruto de férias, no período de 01 a 30 de outubro de 2015; 

 RESOLVE: 

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor LEANDRO PEREIRA RODRIGUES, Auxiliar Judiciário de 1ª Instância, matrícula 352492, para 
responder no período informado; 

 Art. 2º Anote-se em seus assentamentos funcionais. Revoguem - se as disposições em contrário. 

 GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, em Porto Nacional, aos 01 de outubro de 2015. Márcio Barcelos Costa. Juiz de 
Direito e Diretor do Foro em Substituição. 
 

1ª Vara Cível 
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INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
 
AUTOS Nº 2008.0000.0392-8 – EPROC Nº 5000581.59.2008.8272737- CHAVE DO PROCESSO:351359607215 
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL 
Requerente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS-CRA-GO 
Procurador:  Dr.  RODRIGO NOGUEIRA FERREIRA –OAB/GO -20.682 
Advogado:   
29.09.2011, no prazo legal, tendo em vista que as petições só serão aceitas por meio eletrônico  
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DO  REQUERENTE: Intimamos, o(s) representantes procuradores legal(is) constituído no 
presente feito para efetuar(em) seu cadastramento junto ao Sistema de Processo Eletrônico e-proc/TJTO, nos termos da 
Portarias nº 116/2011, publicadas no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011 e Portaria nº 
413/2011, publicada no Diário da Justiça nº 2738 de Requerido: SINARAH DE OLIVEIRA 
 
AUTOS Nº 2011.0004.0558-9 – EPROC Nº 5000284.28.2003.8272737- CHAVE DO PROCESSO:148012140215 
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL 
Requerente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA 
Procurador:  Dr.  ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO -OAB-.BA-2938  e  Dr. SÉRGIO GÓES DE SANTANA- OAB/BA -17.242 
Advogado:   
29.09.2011, no prazo legal, tendo em vista que as petições só serão aceitas por meio eletrônico  
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DO  REQUERENTE: Intimamos, o(s) representantes procuradores legal(is) constituído no 
presente feito para efetuar(em) seu cadastramento junto ao Sistema de Processo Eletrônico e-proc/TJTO, nos termos da 
Portarias nº 116/2011, publicadas no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011 e Portaria nº 
413/2011, publicada no Diário da Justiça nº 2738 de Requerido: MARCO ANTONIO DE BRITO 
 

2ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2009.0009.5060-7 (eletrônico 5000789-09.2009.827.2737) 
Chave: 481518250215 
Ação: Habilitação de Crédito 
Requerente: JOSEFINA PAARECIDA MIRANDA 
Advogado: GESAIR PEREIRA DA SILVA – AOB/GO 31472  
Requerida: ESPÓLIO DE OSVALDO COELHO DE MIRANDA 
Advogado: ALESANDRA DANTAS SAMPAIO – OAB/TO 1.821 
INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora acerca da digitalização do feito retro identificado, cujo número eletrônico e da chave 
segue adrede registrado, devendo os representantes jurídicos procederem aos seus cadastros no sistema E-proc, o qual 
receberão as intimações a partir deste ato. Intimação da parte autora para que manifeste se tem interesse em produzir provas 
em audiência, especificando-as e justificando-as, em 10 (dez) dias. 
  

TAGUATINGA 
1ª Escrivania Criminal 

 
EDITAL 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA LISTA PROVISORIA DOS JURADOS DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DA COMARCA DE 
TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS. PARA O EXERCÍCIO DE 2016.  
 
O Doutor Iluipitrando Soares Neto, Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, em observância ao disposto do artigo 
426 da Lei 11.689/2008, foram alistados na LISTA GERAL PROVISORIA DOS JURADOS para o ano de 2016 os seguintes 
cidadãos e cidadãs: 
 
01-  AGOSTINHO ATANÁSIO DE OLIVEIRA, professor; 
02-  ALDAÍZA BENTO ARRUDA, servidora pública; 
03- AKIRA LOPO SANTANA, servidora pública municipal; 
04- ADEMILTON FERREIRA MARTINS, servidor público; 
05-ALDENICE ROSA DO NASCIMENTO QUEIROZ, servidora pública; 
06- AMILTON FERREIRA MARTINS, servidor público; 
07- ANDRÉA SANTANA LIMA MARTINS, servidora pública; 
08- ANDREVYA MARIA NUNES RIBEIRO DE SANTANA, servidora pública; 
09- ANA PAULA ALVES DA SILVA, servidora pública; 
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10- ANA CRISTINA JOSÉ DE SOUZA, servidora pública; 
11- ANA LÚCIA CARVALHO FERREIRA, servidora pública; 
12- AQUILES BERSANI JÚNIOR, professor; 
13- ATIMA GOMES DOS REIS FONTANA, servidora pública; 
14- BRUNO ALVES ARCANJO, servidor público; 
15- BRUNO HENRIQUE DETOMAZZI ALMEIDA, professor; 
16- CARLOS AUGUSTO MOTA FREIRE, servidor público; 
17- CLARENI DA SILVA BATISTA, professora; 
18- CLEDER SOUZA RODRIGUES, professor 
19- CLEBIA ALVES RAMOS, comerciante; 
20- CLEBENILDA SILVA FERREIRA, servidora pública; 
21- CLEINE PEREIRA LIMA, servidora pública; 
22- CLEONICE ARCANGÊLO BARBOSA, servidora pública;  
23- CLESIA SILVA BARCELAR, servidora pública; 
24- CLEANTO RIBEIRO MARTINS, servidor público; 
25- CECILIA PEREIRA DE BRITO, professora; 
26-  CRISTIANA GUEDES RAMIRES, servidora pública; 
27- DARCINA RIBEIRO DE AGUIAR, professora; 
28- DESILIO DO CARMO LIMA NETO, servidor público; 
29- DILVAN DE OLIVEIRA FRANÇA, servidor público; 
30- ELENILCE GONÇALVES DOS SANTOS RIBEIRO, servidora pública; 
31- ELIZENI DOS SANTOS MATA PIRES, servidora pública; 
32- EDILSON BISPO DE DEUS, professor; 
33- EDERSON DA COSTA REGINO, autônomo; 
34- EDMÁRIO CÂNDIDO DOS ANJOS, servidor público; 
35- ELIANE ALVES DE OLIVEIRA, servidora pública; 
36- EMILIANA RIBEIRO DO ROSÁRIO NETA, professora; 
37- ENEDI BONFIM FERREIRA DE ALMEIDA, servidora pública; 
38- ENIVAN RAMOS TAVARES, professor; 
39- FELIPE FREIRE DE SANTANA, comerciante; 
40- FELISMÁRIA FIRMIANO DE ALMEIDA, professor; 
41- FLÁVIA DA COSTA RODRIGUES REZENDE; 
42- FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, servidor público; 
43- FRANCILEIDE CARDOSO CIRQUEIRA, servidora pública; 
44- FRANCISCA COSTA TORRES, professor; 
45- GENILSON REGINO DE SOUZA,  servidor público; 
46- GEIKLA LEÔNCIO GODINHO GONÇALVES, servidora pública; 
47- GIDELSON DA SILVA RIBEIRO, servidor público; 
48- HEVERTON CRISÓSTOMO BARBOSA, servidor público; 
49- HALISSON RIBEIRO DE SOUZA, servidor público; 
50- HEMERSON DA SILVA FRANÇA, servidor público; 
51- ILDO VALDIMAR WOLTMANN, servidor público; 
52- IRENE NUNES DE SANTANA, professora; 
53- INEIDA FERREIRA MARTINS, professora; 
54- ILMÁRIA MOREIRA DOS SANTOS FREIRE, professora; 
55- YLZA MARIA RIBEIRO DE QUEIROZ, professora; 
56- JACKELINE ANTUNES, servidora pública; 
57- JÁDINA ARLINE DE SOUZA LEANDRO ALVES, servidora pública; 
58- JOILDES MARINHO DOS SANTOS, servidor público; 
59- JOELMA PESSOA DA SILVA  BARBOSA, servidora pública; 
60- JOSÉ CIPRIANO DOS SANTOS FILHO, servidor público; 
61- JOSÉ HAILTON SÁ DOS SANTOS, servidor público; 
62- JOSÉ GOMES DE SANTANA, servidor público; 
63-   JADSMAR ARAÚJO DE FREITAS, professor; 
64- JOÃO CARLOS MARTINS SANTOS, servidor público; 
65- JÂNIO ALVES DE SANTANA, servidor  publico; 
66- JAIME DA CONCEIÇÃO AGUIAR, servidor público; 
67- JERUZA NASCIMENTO ALMEIDA, servidora pública; 
68- JUNAYLLES CARDOSO DA SILVA, servidor público; 
69- JOSINIEL JOEL SILVINO, servidor público; 
70- JOSELIA FERREIRA MARTINS DA SILVA, servidora pública; 
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71- JORGE PEREIRA CELESTINO, professor; 
72- JHONATA NATALINO RODRIGUES DE SOUZA, servidor público; 
73- LAUDISMAR FERREIRA PORTELES, servidor público; 
74- LEONIDAS GONÇALVES LIMA, servidor público; 
75- LUDYANE BERTUNES DE ALMEIDA FREIRE, professora; 
76- LÚCIO PEREIRA RAMOS, servidor público; 
77- LUCIANO ALENCAR MATA PIRES, servidor público; 
78- MANOEL MESSIAS MARINHO DOS SANTOS, comerciante; 
79- MARIA ABADIA FERREIRA LIMA, professora; 
80- MARIA AMÉLIA ARAÚJO BARCELAR, servidora pública; 
81- MARIA DAS DORES DOS SANTOS ARAUJO, professora; 
82- MARCO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, professora; 
83- MARIZA MARGARIDA MAGALHÃES, servidora pública; 
84- MARLENE CALDEIRA DO NASCIMENTO,  professora; 
85- MARLY MARTINS DE CASTRO, servidora pública; 
86- MARIZAN MADALENA DE AMORIM LOPES, professora; 
87- MARCOS KLEBER SANTANA MENEZES, servidor público; 
88- MELINA CASTELLACE, servidora pública; 
89- MIRALDINO PEREIRA JÚNIOR, servidor público; 
90-  MURILO CRISÓSTOMO SOUZA, servidor público; 
91- PATRICIA MARIA DE ALMEIDA NETO, professora; 
92- PERÍCLES FREIRE DOS SANTOS, servidor público; 
93- PERCILIO CARLOS DE FRANÇA NETO, servidor público; 
94- QUELI CRISTINA LEDO DE SOUZA, servidora pública; 
95- RAMARIAN HERCILIO DIAS GOMES, professor; 
96- ROBSON FERREIRA LIMA, servidor público; 
97- RODRIGO OLIVEIRA SILVA, servidor público; 
98- ROGÉRIO BRITO BANDEIRA, servidor público; 
99- ROGÉRIO NUNES DE SANTANA, servidor, publico; 
100- RONIELLITON CARDOSO DO NASCIMENTO, servidor público; 
101- SEBASTIÃO ALMEIDA MELGAÇO, servidor público; 
102- SERGIO BERNARDES REZENDE, servidor público; 
103- SULENI RIBEIRO DE QUEIROZ DIAS, servidora pública; 
104- SÔNIA TEREZINHA BACCIN BONATTI, professora; 
105- SILVANY PINHEIRO DOS SANTOS, professor; 
106- SAMUEL FERREIRA DE ARAÚJO, eletricista; 
107- SILMA DA SILVA, servidora pública; 
108- SILVIO MAMÉDIO DA SILVA,  professor; 
109- THAINAN ALMEIDA RODRIGUES, servidora pública; 
110- TEREZINHA RIBEIRO DE AGUIAR, servidora pública;  
111- VALDINÉIA ARAÚJO DE FREITAS BRITO, professora; 
112- VALTER ROSA COSTA, servidor público; 
113- VILIOMAR CRISÓSTOMO BARBOSA, servidor público; 
114- WILSON ALVES DA CRUZ MOTA, servidor público; 
115- UARLEY BARBOSA DA CONCEIÇÃO, servidor público; 
116- WEVERTON ALVES DA ASSUNÇÃO, autônomo; 
117- WESLEY DE ALMEIDA BRANCO, servidor público; 
118- UESLEI DE ANDRADE COSTA, servidor público; 

Da Função do Jurado 

„Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade. 

§ 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, 
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 

§ 2o  A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado.‟ (NR) 

„Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: 
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I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; 

II – os Governadores e seus respectivos Secretários; 

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; 

IV – os Prefeitos Municipais; 

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

VIII – os militares em serviço ativo; 

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.‟ (NR) 

„Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 

§ 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo 
produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 

§ 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.‟ (NR) 

„Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.‟ (NR) 

„Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional 
ou remoção voluntária.‟ (NR) 

„Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.‟ (NR) 

„Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica.‟ (NR) 

„Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as 
hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.‟ (NR) 

„Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.‟ (NR) 

„Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em 
que o são os juízes togados.‟ (NR) 

„Art. 446.  Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.‟ (NR) 

E para que ninguém alegue desconhecimento, determinou o MM. Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, 
afixar a presente relação que será publicada no Diário da Justiça e afixada no Placar do Fórum na forma da lei para que surta 
seus legais e jurídicos efeitos. Dado e passado nesta cidade de Taguatinga, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de outubro 
de  2015. Eu,.........., Escrivã, digitei e subscrevi. ILUIPITRANDO SOARES NETO- Juiz de Direito Presidente do Tribunal do 
Júri. 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª Vara Cível 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Processo nº: 5000435-67.2012.827.2740 
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Ação: MONITÓRIA 
Requerente: RESTAURANTE LANCHONETE E DORMITORIO APARECIDA 
Requerido: REAL TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 07.527.601/0001-04 
 
FINALIDADE – INTIMAR a requerida REAL TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.527.601/0001-04, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), atualmente em local incerto e não 
sabido, para que efetue o pagamento do valor atualizado do título executivo judicial, que importa em R$24.715,22 (vinte e quatro 
mil setecentos e quinze reais e vinte e dois centavos), sob pena de não o fazendo, no lapso de 15 (quinze) dias, ser acrescido 
multa de 10% sobre o valor total do titulo, conforme artigo 475-J do CPC, caso em que será expedido mandado de penhora e 
avaliação, a requerimento do credor. SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Tocantinópolis, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO, CEP 77900-000. Telefone: (63) 3471-3070. O presente 
edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será 
afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis-TO, 7 de outubro de 2015. 
(ass) ERIVELTON CABRAL SILVA - Juiz de Direito, em substituição automática. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Processo nº: 5000010-17.1987.827.2740 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL  
Exequente: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL 
Executado: WANDER PUCCI, CPF nº 001.513.861-53 
 
FINALIDADE – CITAR o(a) executado(a) WANDER PUCCI, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 001.513.861-53, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação proposta contra a sua pessoa, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
efetuar o pagamento do débito exeqüendo, que importa em Cz$81.975,21 (oitenta e um mil novecentos e setenta e cinco 
cruzados e vinte e quatro centavos), representado pela(s) CDA(s) nºs 062614, 062615, 062616, 062617, 062618, 062619, 
datada(s) de 21/04/1987, referente a tributos e acessórios, com os acréscimos legais devidos e os horários advocatícios fixados 
em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes serem penhorados tantos 
quantos forem necessários para garantia da execução. Fica o executado CIENTIFICADO que tem o prazo de 30 (trinta) dias para 
oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora. DECISÃO: 
“Defiro o pedido do exequente. Cite-se o executado via edital nos termos do artigo 8º da Lei 6.830/80. Cumpra-se. 
Tocantinópolis, 02 de março de 2015. (ass) Helder Carvalho Lisboa – Juiz de Direito”. SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, 
Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO, 
CEP 77900-000. Telefone: (63) 3471-3070. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma 
da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e quinze (07/10/2015). (ass) ERIVELTON CABRAL SILVA - Juiz de Direito em substituição automática. 
 

Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Processo nº 202/2001 - Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Requerente – Volkswagen Leasing S/A 
Advogado: Dra. Isabel Cristina Lopes Bulhões OAB-MA 6041 
Requerido – DUBICO Distribuidora de Bebidas LTDA 
Advogado: Dr. Sebastião Alves Mendonça Filho OAB-TO 409 
 
INTIMAÇÃO dos advogados das partes do ato ordinatório a seguir: “Em cumprimento aos termos da portaria 3742/2014 da lavra 
da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a Sra. Ângela Prudente, estes autos foram digitalizados e inseridos 
no sistema e-Proc/TJTO, e objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, ficam as partes 
INTIMADAS da seguinte ocorrência: nos termos do artigo 1º § 3º e 4º da Instrução Normativa nº 07/2012, disponibilizada no 
Diário da Justiça Eletrônico, e sua tramitação será exclusivamente no e-Proc, sob o nº 5000032-84.2001.827.2740 e em 
conseqüência, o processo físico foi baixado definitivamente no sistema SPROC, ressaltando 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 
artigo 2º da Lei 11.419/2006. Tocantinópolis-TO, 30 de julho de 2015. Jôsiléya Barbosa Sales – Escrivã Interina. 
 
Autos: 5000057-24.2006.827.2740 – Execução Fiscal  
Requerente – CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - CRA-GO   
Advogado - Dr. RODRIGUO NOGUEIRA FERREIRA OAB/GO 20.682 
Requerido – LEONDINIZ GOMES  
INTIMAÇÃO das partes, através de seus advogados, do inteiro teor da decisão de fls. 200 do teor seguinte: “Ante o exposto, em 
face do executado ter liquidado a dívida, mediante o pagamento, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 
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fundamento no art. 794, l do CPC e determino o seu arquivamento com as baixas de praxe. Em razão do executado ter pago a 
dívida antes do ajuizamento da presente ação, deixo de condená-lo em custas e honorários advocatícios. Sem custa e 
honorários, ex vi art. 39 da LEF (Lei nº 6.830/80). P. R. I. e Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, 13 de agosto de 2015. HELDER 
CARVALHO LISBOA Juiz de Direito. 
  
ATO ORDINATÓRIO 
Autos: 5000057-24.2006.827.2740 – Execução Fiscal  
Requerente – CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - CRA-GO   
Advogado - Dr. RODRIGUO NOGUEIRA FERREIRA OAB/GO 20.682 
Requerido – LEONDINIZ GOMES 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus advogados do ato ordinatório do teor seguinte: “Em cumprimento aos termos da portaria 
2201 da Lavra da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Sra. Ângela Prudente, procedi na digitalização e 
inserção destes autos no sistema e-Proc/TJTO, e objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao disposto no Art. 1º, §3º e §4º da Instrução Normativa nº 
07/2012, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, de 04/10/2012, os presentes autos foram transformados para 
meio eletrônico, e sua tramitação será exclusivamente no e-Proc, sob o nº 5000007-24.2006.827.2740, e em conseqüência, o 
processo físico foi baixado definitivamente no Sistema SPROC. Tocantinópolis-TO, 17 de abril 2015.  Josiléya Barbosa Sales-  
Escrivã interina”. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª Escrivania Criminal 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  

Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais, um 
processo crime, de Autos de Ação Penal Nº 5000065-22.2011.827.2741, tendo como ré: WALTA ALVES FEITOSA, brasileira, 
natural de Picos-PI, nascida aos 17/09/1967, portadora do RG nº 1.055.689 SSP-TO, e CPF nº 797.077.771-68, filha de Jovelina 
Alves, reside em local incerto e não sabido, Para que fique INTIMADO pelo presente, do inteiro teor do dispositivo da sentença 
no evento 34 a seguir transcrito.“ Ante o exposto, EXTINGO a presente ação sem resolução do mérito e determino seu 
ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, cuja aplicação ao processo penal é plenamente 
admitida (STJ, 3ª Seção, CC 62601, Rel. Min. OG Fernandes, DJe: 17.10.2008). Na eventualidade de não serem interpostos 
recursos voluntários no prazo legal, certifique-se a data do trânsito em julgado, após arquive-se com as formalidades de 
estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. com as formalidades de estilo .”. Para conhecimento de todos é 
passado o presente Edital, publicado no Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
quinze (08/10/2015 lavrei o presente termo. 

Eliziane Paula Silveira 
Escrivâ Judicial Respondendo 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 

PALMAS 
3ª Vara Cível                              

EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 DIAS 
 
O Doutor LUIS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ, Meritíssimo Juiz de Direito em substituição automática, 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 por este Juízo e 3ª Vara Cível tramitam 
a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (Rito Ordinário) nº 0021962-28.2014.827.2729 proposta por GLAUCIA 
REJANE FERREIRA em desfavor de SIEGFRIED JANZEN, residente em lugar incerto ou não sabido. FICA o requerido 
SIEGFRIED JANZEN, CPF nº 201.356.539-91 CITADO para que tome conhecimento da presente ação e, querendo, apresente 
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
na inicial.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e quinze (18.09.2015). Eu, Giann Magna de O A de Moura, Escrivã em Substituição na 3ª Vara Cível, o digitei. 

 
LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ 

Juiz de Direito – Em substituição automática 
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SEÇÃO II – ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos Judiciários 

 
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 484, de 9 de outubro de 2015. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, resolve nomear, a pedido do juiz Zacarias Leonardo e a 
partir da data de publicação deste ato, Esly de Abreu Oliveira, para o cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica 
de 1ª Instância na 4ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

 
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 482, de 9 de outubro de 2015. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, resolve nomear, Rosimar Rocha, para o cargo de 
provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

 
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 483, de 9 de outubro de 2015. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, resolve exonerar, a pedido e a partir da data de 
publicação deste ato, Nicole Aguiar Saad do cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

 
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 485, de 9 de outubro de 2015. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, resolve exonerar, a pedido e a partir da data de 
publicação deste ato, Alessandro Maranhão Noleto, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço, e nomeá-lo para 
o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

 

Portarias 
 
PORTARIA Nº 4200, de 09 de outubro de 2015 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, e 

CONSIDERANDO o contido na Resolução nº 01/2012, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Estadual da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 

RESOLVE:  
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Art. 1º Fica designado o Juiz Antiógenes Ferreira de Souza, titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Palmas, para, sem prejuízo de suas funções, atuar como Coordenador 
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,. 

Art. 2º É revogada a Portaria nº 265, de 13 de março de 2013, publicada no Diário da Justiça nº 3068, de 14 de março de 
2013. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 4199, de 09 de outubro de 2015 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 16, de 5 de dezembro de 2013, publicada no DJ nº 3251, de 9 de 
dezembro de 2013; 

CONSIDERANDO o advento das férias regulamentares do magistrado Manuel de Faria Reis Neto, titular da Vara 
Criminal, e coordenador da Central de Execuções Fiscais da comarca de Dianópolis, nos termos da Portaria nº 2.091, de 26 de 
maio de 2015; 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica designado o juiz Jocy Gomes de Almeida, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Dianópolis, para, no período de 6 de outubro a 4 de novembro de 2015 e sem prejuízo de suas funções, exercer a coordenação 
das atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da Comarca de Dianópolis. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 4194, de 08 de outubro de 2015 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no 
processo SEI nº 15.0.000011705-3, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica concedida progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, que nas datas assinaladas cumpriram todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na 
forma do anexo único desta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 4.194, de 8 de outubro de 2015) 

Mat. Nome Cargo De  Para 
Data de 
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Classe Padrão Classe Padrão Progressão 

181353 
ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO 
COSTA 

Técnico Judiciário de 1ª Inst. C 12 C 13 26/9/2015 

247346 ALLINE MARTINS CAMPOS Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 9 B 10 28/9/2015 

214563 AMANDA DE ARAUJO PRIMO Técnico Judiciário de 1ª Inst. C 11 C 12 23/9/2015 

352639 ANDRESON ALVES DE SOUZA Auxiliar Judiciário de 2ª Inst. A 3 A 4 13/9/2015 

247738 ANGELICA GUIRELE AVELAR Analista Judiciário de 2ª Instância B 9 B 10 30/9/2015 

247444 BENTO FERNANDES DA LUZ Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. B 9 B 10 28/9/2015 

126264 CACIO ANTONIO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. C 11 C 12 2/9/2015 

276729 CELIA REGINA CIRQUEIRA BARROS Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 7 B 8 18/9/2015 

144850 DIANA DA CRUZ CAMPOS OLIVEIRA Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. B 9 B 10 21/9/2015 

352622 DIEGO CRISTIANO INACIO SILVA Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 3 A 4 1/9/2015 

246055 DIVINA LUCIA GOMES LOPES Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 9 B 10 2/9/2015 

132272 EDINEIA MARTINS SANTANA SA Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. A 3 A 4 27/9/2015 

246153 ELIZANGELA GOMES SOARES Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 9 B 10 1/9/2015 

228645 ESFFANIA GONÇALVES FERREIRA Analista Judiciário de 2ª Instância A 3 A 4 3/9/2015 

143167 FABIANA DA SILVA NUNES Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. C 14 C 15 16/9/2015 

352640 FLAVIA COELHO GAMA Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 3 A 4 14/9/2015 

247542 FLAVIA GOMES BATISTA BASTOS Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 9 B 10 28/9/2015 

352646 FREDERICO CABRAL DE FREITAS Auxiliar Judiciário de 2ª Inst. A 3 A 4 10/9/2015 

276631 GRACE KELLY COELHO BARBOSA Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 7 B 8 27/9/2015 

352168 GRACIELLE SIMÃO E SILVA Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 3 A 4 27/9/2015 

352561 HERICA JANAYSE BESERRA VIEIRA Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. A 3 A 4 16/9/2015 

352653 IARA BATISTA DE OLIVEIRA Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. A 3 A 4 16/9/2015 

228743 ILSON SILVA QUEIROZ Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. B 7 B 8 18/9/2015 

246349 IVANILDE ALVES DA SILVA Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 9 B 10 2/9/2015 

352645 JOSCILENE COELHO NOGUEIRA Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 3 A 4 9/9/2015 

352638 JUAREZ DOS SANTOS BRANDÃO Técnico Judiciário de 2ª Inst. A 3 A 4 27/9/2015 

 

A 3 A 4 2/9/2015 

124564 LAURESIA DA SILVA LACERDA SANTOS Escrivão Judicial B 9 B 10 1/9/2015 

352650 LEIDJANE FORTUNATO DA SILVA Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 3 A 4 15/9/2015 

215168 LILIANA XAVIER DIAS TELLES Técnico Judiciário de 1ª Inst. C 11 C 12 23/9/2015 

215266 
LUCIENE DE SOUZA AMERICANO 
MANRIQUE 

Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. C 11 C 12 19/9/2015 

352385 LUCIENE HAYASAKI MARQUES Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 4 A 5 3/9/2015 

215658 
MAIRA ADRIENE AZEVEDO RESENDE 
ROCHA 

Técnico Judiciário de 1ª Inst. C 11 C 12 23/9/2015 

163551 MARCUS VINICIUS GUIMARAES Analista Judiciário de 2ª Instância B 8 B 9 6/9/2015 

352643 MARDEI OLIVEIRA LEÃO Escrivão Judicial A 3 A 4 14/9/2015 

26857 MARIA NIRACI PEREIRA MARINHO Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. B 9 B 10 29/9/2015 

247934 MARINEZ ALVES BEZERRA VILA Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 9 B 10 30/9/2015 

352644 MARLOS ELIAS GOSIK MOITA Técnico Judiciário de 2ª Inst. A 3 A 4 13/9/2015 
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118360 MAURICIO MATHIAS DE PINHO Técnico Judiciário de 2ª Inst.  C 14 C 15 5/9/2015 

352658 
NAURA STELA B. DE SOUZA 
CAVALCANTE 

Analista Judiciário de 2ª Instância A 3 A 4 22/9/2015 

246447 NILTON DE SOUSA FIGUEIRA Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 9 B 10 13/9/2015 

178336 
NUBIA WALERIA MARTINS CARDOSO 
AIRES 

Analista Judiciário de 2ª Instância C 14 C 15 27/9/2015 

213468 PATRICIA BENTO DA SILVA Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. C 11 C 12 2/9/2015 

352649 PAULA JORGE CATALAN MAIA Analista Judiciário de 2ª Instância A 3 A 4 20/9/2015 

246545 PAULIRAN SILVERIO NETTO Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. B 9 B 10 2/9/2015 

352655 
PAULO VITOR GUTIERREZ DE 
OLIVEIRA  

Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 3 A 4 17/9/2015 

215756 POLYANA DIAS REIS Técnico Judiciário de 1ª Inst. C 11 C 12 24/9/2015 

213958 RENATO RODRIGUES DE SOUZA Escrivão Judicial C 11 C 12 4/9/2015 

197527 SADRA REGINA FERREIRA BARREIRA Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. C 11 C 12 25/9/2015 

352632 SAULO VALENTE MARINHO NOLETO Técnico Judiciário de 2ª Inst. A 3 A 4 1/9/2015 

176832 SHARLLESANDRA BEZERRA LIMA Técnico Judiciário de 2ª Inst. C 13 C 14 13/9/2015 

165349 THAIS DE CASTRO AYRES Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. C 11 C 12 2/9/2015 

264837 
THATIANNE RODRIGUES LARA DE 
OLIVEIRA 

Oficial de Justiça/Avaliador de 1ª Inst. A 3 A 4 17/9/2015 

178826 THELNI VELOSO DE SOUSA Auxiliar Judiciário de 2ª Inst. C 14 C 15 10/9/2015 

352637 VALDOMIR LOPES BRITO Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 3 A 4 10/9/2015 

352616 VANIA FERREIRA DA SILVA ROCHA Técnico Judiciário de 1ª Inst. A 3 A 4 2/9/2015 

 

PORTARIA Nº 4195, de 08 de outubro de 2015 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no 
processo SEI nº 15.0.000011705-3, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica concedida promoção funcional ao servidor do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, que na data assinalada cumpriu todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma do anexo 
único desta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

 
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 4.195, de 8 de outubro de 2015) 

MaT. Nome Cargo 
De  Para 

Data de 
Promoção 

Classe Padrão Classe Padrão 

146942 CELIA MARIA CARVALHO GODINHO  Técnico Judiciário de 1ª Inst. B 10 C 11 02/9/2015 
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228253 DANIELLA ALMEIDA SOUSA Escrivão Judicial B 10 C 11 03/9/2015 

228841 IVIA GLORIA DA SILVA SOARES Escrivão Judicial B 10 C 11 02/9/2015 

 

Resolução 
 
RESOLUÇÃO Nº 33, de 01 de outubro de 2015. 

Altera a Resolução nº 8, de 20 de junho de 2013, que cria os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
das Comarcas de Araguaína, Colinas do Tocantins, Porto Nacional e Gurupi e adota outras providências. 

CONSIDERANDO a necessidade de alterar a Resolução nº 8, de 20 de junho de 2013, que cria os Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania das Comarcas de Araguaína, Colinas do Tocantins, Porto Nacional e Gurupi, com o objetivo 
de criar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Palmas; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que dispõe sobre a Política Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 15ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada 
em 1º de outubro de 2015, conforme processo SEI nº 13.0.000180486-8, 

RESOLVE: 

Art. 1º Os arts. 1º e 2º da Resolução nº 8, de 20 de junho de 2013 passam a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1º Ficam criados os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) das Comarcas de Palmas, 
Araguaína, Colinas do Tocantins, Porto Nacional e Gurupi, com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de 
litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação.” (NR) 

“Art. 2º As atividades dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) serão coordenadas pelo 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que integra a estrutura da Presidência do Tribunal de 
Justiça.” (NR) 

Art. 2º Fica extinta a Central de Conciliação da Comarca de Palmas, criada pela Resolução nº 15, de 20 de novembro de 
2008, cuja estrutura será utilizada na implantação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) dessa 
mesma Comarca. 

Art. 3º É revogada a Resolução nº 15, de 20 de novembro de 2008. 

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Desembargador RONALDO EURÍPEDES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Edital 

EDITAL Nº 87 / 2015 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS 

O Corregedor Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, 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 TOCANTINÓPOLIS/TO, nos dias 19 a 23 de outubro do corrente ano, nas dependências do Fórum local, 
bem como nas Serventias Extrajudiciais, com solenidade de abertura às 9 horas do dia 19/10/2015 e encerramento previsto para 
o dia 23/10/2015. 
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Assim, CONVOCA para fazerem-se presentes aos trabalhos correicionais, o Juiz Diretor do Foro e demais Juízes 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 EURÍPEDES LAMOUNIER 
Corregedor-Geral da Justiça 

EDITAL Nº 88 / 2015 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS 

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

O Corregedor Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, 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 WANDERLÂNDIA/TO, nos dias 19 a 23 de outubro do corrente ano, nas dependências do Fórum local, 
bem como nas Serventias Extrajudiciais, com solenidade de abertura às 13 horas do dia 22/10/2015 e encerramento previsto 
para o dia 23/10/2015. 

Assim, CONVOCA para fazerem-se presentes aos trabalhos correicionais, o Juiz Diretor do Foro e demais Juízes de Direito 
da aludida Coarca, 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 EURÍPEDES LAMOUNIER 
Corregedor-Geral da Justiça 

 

Portarias 

PORTARIA Nº 4026/2015 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS, de 25 de setembro de 2015 

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

O Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, 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. 829/2015 do Processo SEI nº 15.0.000002176-5, que instituiu o 
calendário de Correições para o ano de 2015, conforme aprovação do Tribunal Pleno; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 1ª entrância de Wanderlândia/TO, a se 
realizar no período de 19 a 23 de outubro, nas dependências do Fórum local e, nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à 
circunscrição da aludida comarca. 

Art. 2º. Os trabalhos correcionais serão presididos pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Dr. Adonias Barbosa da Silva e Dr. Adriano Gomes de 
Melo Oliveira. 
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Art. 3º. Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores: Cecílio Lizandro 
Alves do Nascimento, Graziely Nunes Barbosa Barros, Jun Heitor Moraes Mochida e Sérgio Felipe Vergani Cespi. 

Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais da Comarca serão acompanhados e executados pelos 
servidores: Kizzy Souza Rodrigues de Almeida,  Luciana de Paula Sevilha, Rafael Dias de Sousa Pereira, Vinicius Teixeira de 
Siqueira,  Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos Santos.  

Art. 5º. As Delegacias e Estabelecimentos Prisionais da Comarca serão visitadas pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria e pela 
equipe correcional.    

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

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 EURÍPEDES LAMOUNIER 

Corregedor-Geral da Justiça 

PORTARIA Nº 4025/2015 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS, de 25 de setembro de 2015 

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

O Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, 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. 829/2015 do Processo SEI nº 15.0.000002176-5, que instituiu o 
calendário de Correições para o ano de 2015, conforme aprovação do Tribunal Pleno; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 3ª entrância de Tocantinópolis/TO, a se 
realizar no período de 19 a 23 de outubro, nas dependências do Fórum local e, nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à 
circunscrição da aludida comarca. 

Art. 2º. Os trabalhos correcionais serão presididos pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Dr. Adonias Barbosa da Silva e Dr. Adriano Gomes de 
Melo Oliveira. 

Art. 3º. Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores: Cecílio Lizandro 
Alves do Nascimento, Graziely Nunes Barbosa Barros, Jun Heitor Moraes Mochida e Sérgio Felipe Vergani Cespi. 

Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais da Comarca serão acompanhados e executados pelos 
servidores: Kizzy Souza Rodrigues de Almeida,  Luciana de Paula Sevilha, Rafael Dias de Sousa Pereira, Vinicius Teixeira de 
Siqueira , Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos Santos.  

Art. 5º. As Delegacias e Estabelecimentos Prisionais da Comarca serão visitadas pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria e pela 
equipe correcional.    

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

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. 
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Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 

Corregedor-Geral da Justiça 

PORTARIA Nº 4026/2015 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS, de 25 de setembro de 2015 

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

O Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, 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. 829/2015 do Processo SEI nº 15.0.000002176-5, que instituiu o 
calendário de Correições para o ano de 2015, conforme aprovação do Tribunal Pleno; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 1ª entrância de Wanderlândia/TO, a se 
realizar no período de 19 a 23 de outubro, nas dependências do Fórum local e, nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à 
circunscrição da aludida comarca. 

Art. 2º. Os trabalhos correcionais serão presididos pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Dr. Adonias Barbosa da Silva e Dr. Adriano Gomes de 
Melo Oliveira. 

Art. 3º. Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores: Cecílio Lizandro 
Alves do Nascimento, Graziely Nunes Barbosa Barros, Jun Heitor Moraes Mochida e Sérgio Felipe Vergani Cespi. 

Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais da Comarca serão acompanhados e executados pelos 
servidores: Kizzy Souza Rodrigues de Almeida,  Luciana de Paula Sevilha, Rafael Dias de Sousa Pereira, Vinicius Teixeira de 
Siqueira,  Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos Santos.  

Art. 5º. As Delegacias e Estabelecimentos Prisionais da Comarca serão visitadas pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria e pela 
equipe correcional.    

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

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 EURÍPEDES LAMOUNIER 
Corregedor-Geral da Justiça 

PORTARIA Nº 4026/2015 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS, de 25 de setembro de 2015 

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

O Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, 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; 
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CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria nº. 829/2015 do Processo SEI nº 15.0.000002176-5, que instituiu o 
calendário de Correições para o ano de 2015, conforme aprovação do Tribunal Pleno; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 1ª entrância de Wanderlândia/TO, a se 
realizar no período de 19 a 23 de outubro, nas dependências do Fórum local e, nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à 
circunscrição da aludida comarca. 

Art. 2º. Os trabalhos correcionais serão presididos pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Dr. Adonias Barbosa da Silva e Dr. Adriano Gomes de 
Melo Oliveira. 

Art. 3º. Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores: Cecílio Lizandro 
Alves do Nascimento, Graziely Nunes Barbosa Barros, Jun Heitor Moraes Mochida e Sérgio Felipe Vergani Cespi. 

Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais da Comarca serão acompanhados e executados pelos 
servidores: Kizzy Souza Rodrigues de Almeida,  Luciana de Paula Sevilha, Rafael Dias de Sousa Pereira, Vinicius Teixeira de 
Siqueira,  Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos Santos.  

Art. 5º. As Delegacias e Estabelecimentos Prisionais da Comarca serão visitadas pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria e pela 
equipe correcional.    

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

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 EURÍPEDES LAMOUNIER 

Corregedor-Geral da Justiça 

PORTARIA Nº 4026/2015 - CGJUS/GABCGJUS/CACGJUS, de 25 de setembro de 2015 

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

O Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, 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. 829/2015 do Processo SEI nº 15.0.000002176-5, que instituiu o 
calendário de Correições para o ano de 2015, conforme aprovação do Tribunal Pleno; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de 1ª entrância de Wanderlândia/TO, a se 
realizar no período de 19 a 23 de outubro, nas dependências do Fórum local e, nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à 
circunscrição da aludida comarca. 

Art. 2º. Os trabalhos correcionais serão presididos pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador EURÍPEDES 
LAMOUNIER e coordenados pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Dr. Adonias Barbosa da Silva e Dr. Adriano Gomes de 
Melo Oliveira. 

Art. 3º. Os trabalhos correcionais nas serventias judiciais serão acompanhados e executados pelos servidores: Cecílio Lizandro 
Alves do Nascimento, Graziely Nunes Barbosa Barros, Jun Heitor Moraes Mochida e Sérgio Felipe Vergani Cespi. 
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Art. 4º. Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais da Comarca serão acompanhados e executados pelos 
servidores: Kizzy Souza Rodrigues de Almeida,  Luciana de Paula Sevilha, Rafael Dias de Sousa Pereira, Vinicius Teixeira de 
Siqueira,  Sandro Mascarenhas Neves e Wagner José dos Santos.  

Art. 5º. As Delegacias e Estabelecimentos Prisionais da Comarca serão visitadas pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria e pela 
equipe correcional.    

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

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 EURÍPEDES LAMOUNIER 

Corregedor-Geral da Justiça 

DIRETORIA GERAL 
Portaria 

 
PORTARIA Nº 4179/2015 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 08 de outubro de 2015 
  
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 143/2015, referente ao Processo Administrativo 15.0.000011629-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a Empresa DF Turismo e Representações Ltda ME, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de reserva, emissão e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e 
internacionais, marcação de assentos, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, a serem 
fornecidos aos Desembargadores, Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Francisleide Cabral Santos, matrícula nº 267142, como gestora do contrato nº 143/2015, e o 
servidor Ênio Carvalho de Souza, matrícula nº 265148, como  substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº 
8.666/93, conhecerem 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. 

Francisco Alves Cardoso Filho 

Diretor Geral  
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Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
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