
DJ 4348 
13/09/2018 

 
 

 
Diário da Justiça 

CRIADO PELO ATO 02/89 DE 17/01/1989–ANO XXX–DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4348–PALMAS, QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2018 (DISPONIBILIZAÇÃO) 

 

SEÇÃO JUDICIAL ......................................................................................................................................................................... 2 

1ª CÂMARA CÍVEL ........................................................................................................................................................................................ 2 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO ............................................................................................................................................................................. 3 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA ..................................................................................................................................................... 48 

PRESIDÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 48 

DIRETORIA GERAL...................................................................................................................................................................................... 52 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................................................... 56 

DIRETORIA FINANCEIRA ............................................................................................................................................................................ 57 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS .................................................................................................................................. 59 

ESMAT ....................................................................................................................................................................................................... 60 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES ....................................................................................................................................... 64 

 
  



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4348 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2018 2 

 

 
 

SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Intimações de acórdãos 
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE – Relatora, fica(m) a(s) parte 
interessada(s), NÃO CADASTRADA(S) NO SISTEMA E-PROC, INTIMADA(S) do ACÓRDÃO constante do EVENTO 38, nos 
autos epigrafados: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AG 0008530-39.2018.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REFERENTE: PROCEDIMENTO COMUM DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAÍSO DO TOCANTINS NUMERO: 0001831-
84.2018.827.2731. 
AUTOR: LUZIENE RODRIGUES DOS SANTOS. 
ADVOGADO(A): JOSE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA E OUTROS. 
RÉU: ITAÚ UNIBANCO S.A.. 
ADVOGADO(A):OLAVO ARAÚJO OLIVER CRUZ. "EXCLUSIVIDADE." 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PEDIDO DE 
JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE PROVA APTA A CORROBORAR A ALEGAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Gozará do benefício da gratuidade judiciária toda pessoa com 
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Inteligência do artigo 98, 
caput, do CPC/15. 2. Comprovado que a renda mensal líquida é insuficiente para arcar com as despesas processuais, 
necessário o deferimento da concessão do benefício. 3. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, presumese verdadeira a 
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, como é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e 
provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, 
na 29ª Sessão Ordinária do dia 05/09/2018, a 5ª Turma da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, deu provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Desembargadora 
ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. Votou acompanhando o voto da Relatora a Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS. A Juíza 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO (em substituição ao Exmo. Desembargador LUIZ GADOTTI) acompanhou o 
voto da Relatora. Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. Dr. MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
Palmas – TO, em 11 de setembro de 2018. 
ATO ORDINATÓRIO – Nos termos do Art. 1º da Portaria 413/2011, Publicada no Diário da Justiça nº 2738 de 29.09.2011 C/C 
Portaria nº 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011, fica(m) 
Vossa(s) Senhoria(s) intimada(s) a efetuar(em) seu(s) cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e-Proc/TJTO, no prazo 
legal. 
 
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE – Relatora, fica(m) a(s) parte 
interessada(s), NÃO CADASTRADA(S) NO SISTEMA E-PROC, INTIMADA(S) do ACÓRDÃO constante do EVENTO 28, nos 
autos epigrafados: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AI 0012310-84.2018.827.0000. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS. 
REFERENTE: PROCEDIMENTO COMUM DO JUIZO DA 2ª VARA DA FAZENDA E REG. PÚBLICOS DE PALMAS NUMERO: 
0045736-82.2017.827.2729. 
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 
ADVOGADO(A): EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB/SP 155456 /JORGE JUVENCIO DA SILVA. "exclusividade. " NÃO 
CADASTRADO NO EPROC". 
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR(A) DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES. 
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA. 
RELATORA: DESEMBARGADORA ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA 
DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE BLOQUEIO DO VEÍCULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIDUCIANTE E FIDUCIÁRIO. RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o pedido da agravante, 
referente ao bloqueio do veículo em litígio, por ausência de interesse recursal, uma vez que, o magistrado de origem deferiu tal 
pleito. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o credor fiduciante responde solidariamente pelo 
IPVA, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo e proprietário do bem até o final do contrato, tanto que é 
possível reavê-lo em face de um eventual inadimplemento. Precedentes TJTO. 3. Tanto o fiduciante como o devedor fiduciário 
são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA. Inteligência do art. 74, do Código Tributário Estadual. 4. Sendo a 
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instituição financeira devedora do crédito tributário, os agravados não podem ser impedidos de inserirem seu nome no CADIN 
Estadual. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, 
na 29ª Sessão Ordinária do dia 05/09/2018, a 5ª Turma da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, conheceu em parte e na parte conhecida negou provimento ao recurso, nos termos 
do voto da Relatora Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE. Votou acompanhando o voto da Relatora a Juíza 
CÉLIA REGINA RÉGIS. A Juíza EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO (em substituição ao Exmo. Desembargador 
LUIZ GADOTTI) acompanhou o voto da Relatora. Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. Dr. 
MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas – TO, em 11 de setembro de 2018. 
ATO ORDINATÓRIO – Nos termos do Art. 1º da Portaria 413/2011, Publicada no Diário da Justiça nº 2738 de 29.09.2011 C/C 
Portaria nº 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011, fica(m) 
Vossa(s) Senhoria(s) intimada(s) a efetuar(em) seu(s) cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e-Proc/TJTO, no prazo 
legal. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Editais de citação 
O Doutor FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc... 
CITA o executado JOÃO DA SILVA VITAL – CNPJ nº 04.397.319/0001-53, na pessoa de seu representante legal JOÃO DA 
SILVA VITAL - CPF nº sob nº 789.453.211-87, atualmente em endereço incerto e não sabido, que tramita nesta Serventia Civel a 
Ação de EXECUÇAO FISCAL nº 5000102-06.2010.827.2702 – Chave 397274345213, que lhe move FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 1.480,50 (mil quatrocentos e oitenta 
reais e cinquenta centavos), ou nomear bens a penhora, sob pena de lhe ser penhorados ou arrestados tantos bens quantos 
bastem para garantir a execução. E, para que não aleguem ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado uma 
vez no Diário da Justiça deste Estado, bem como será afixada uma via no placard do Fórum local. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Alvorada, Estado do  Tocantins, aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito. Dr. Fabiano Gonçalves 
Marques, Juiz de Direito.. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
O Doutor FABIANO GONCALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... CITA o ESPÓLIO DE IBRAIM LONGO, na pessoa dos herdeiros GEISE APARECIDA MENEGASSO, brasileira, viúva, 
CPF 051.779.538&#8208; 82; NATALIA MENEGASSO LONGO, brasileira, solteira, CPF 334.215.718&#8208;64 E GUSTAVO 
MENEGASSO LONGO, brasileiro, solteiro, CPF n. 382.590.208&#8208;07, todos atualmente com endereços incertos e não 
sabido de que tramita perante esta Serventia Cível o processo n. 0001217-40.2016.827.2702, Ação: Execução de Título 
Extrajudicial que lhe move BANCO DO BRASIL S/A, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida 
(CPC, art. 829, caput), no valor de R$ 257.618,69 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e nove 
centavos); Ficando ainda INTIMADOS quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na 
forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915), e CIENTES de que: a) em caso de integral pagamento no prazo 
de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916), sob pena de penhora de bens tantos quanto bastem para 
garantir a execução. Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os 
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (NCPC, art. 
827, §1º). E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, ao 01 de agosto de 2018. Eu (EDIVANE T PROVENCI 
DONEDA), Técnica Judiciária, digitei e conferi. Fabiano Gonçalves Marques Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
PORTARIA 008/2018  O Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc... Dispõe sobre A NOMEAÇÃO DE JUIZ DE PAZ NO ÂMBITO 
DA COMARCA DE ALVORADA - TO e dá outras providências. CONSIDERANDO a ausência de regulamentação específica 
para a nomeação de Juiz de Paz no Estado do Tocantins que atenda a determinação do inciso II do artigo 98 da Constituição 
Federal de 1988, e inciso V do artigo 43 da Constituição do Estado do Tocantins de 1989. CONSIDERANDO a necessidade da 
nomeação de juiz de paz para atuar nesta Comarca com a finalidade de cumprir as determinações legais inerentes à justiça de 
paz; RESOLVE Art. 1º - NOMEAR para, na forma da lei, atuar no período de 2 anos na função de Juíza de Paz, celebrar 
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casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação, a seguinte servidora: § 1º - SUELI MARIA DE 
JESUS RODRIGUES - Juiz de Paz, brasileira, solteira, estudante, inscrito no CPF nº 015.519.031-80 e RG nº 5.467.936-
SPTC/GO, residente e domiciliado à Av. João Pessoa,s/ nº, Qd 05 Lt 04, Setor Santa Ângela, Alvorada do Tocantins – TO. 
JÉSSICA ALVES QUERIDO – Juiz de Paz, brasileira, casada, estudante, inscrito no CPF nº 037.586.691-46, residente e 
domiciliado na Av. Ilírio Menegon, s/nº, Centro, Alvorada do Tocantins – TO. ALINE ALVES QUERIDO – Juiz de Paz, brasileira, 
solteira, estudante, inscrito no CPF nº 044.435.201-55, residente e domiciliado na Av. Ilírio Menegon, s/nº, Centro, Alvorada do 
Tocantins – TO. Art. 2º DESIGNAR que as nomeadas à função de Juíza de Paz nos municípios de Alvorada, sem prejuízo das 
nomeações anteriores, sejam substitutas automáticas entre si, que na ausência de uma, a outra deverá permanecer no município 
para responder pelas atribuições do artigo primeiro e, na ausência do juiz de paz da Cidade de Talismã, estás respondem 
automaticamente por aquele, sem prejuízos de suas funções.  § 1º No Município de Alvorada, as atribuições dos Juízes de Paz 
serão feitas de acordo com a distribuição pelos números de feitos, devidamente anotados em livro físico ou eletrônico. Ciência 
aos interessados. Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Registra-se. Esta portaria entrará em vigor a partir 
de sua publicação. DADA E PASSADA nesta cidade e Comarca de Alvorada - TO, aos doze dias do mês de setembro de dois 
mil e dezoito. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito 
 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Intimações aos advogados 
Auto nº 0000579-04.2016.827.2703 
Autos: Ação Penal   
Acusado: Ariene Gomes dos Santos 
Advogado (s): Dr. Laerson Lourival de Andrade Alencar – OAB/PI 4.634 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO. Pelo presente, fica o advogado acima identificado INTIMADO para no prazo de 05(cinco) dias se 
habilitar no sistema e-proc. Ananás-TO, 13 de setembro de 2018. Dr. Vandré Marques e Silva- Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Autos n. 0022511-39.2016.827.2706 
Classe Procedimento Comum 
Autor ELZIMAR GOMES DOS SANTOS 
Requerido FRANKLIN LUCAS DIAS SILVA 
Requerido ZOUK HALL - REVEL 
Decisão - Saneamento e Organização do processo - evento 86: "...Cumprido o disposto no ar. 357 e incisos do CPC/15, 
DECLARO saneado o processo; ressaltando que as partes poderão, de comum acordo, solicitar a homologação da fixação de 
questões de fato e direito indicadas por elas, a que se referem os incisos II e IV do artigo 357, caso em que haverá homologação 
do juízo em substituição às acima fixadas. 3.1 DETERMINAÇÕES 3.1.1 AGUARDE-SE o prazo de 05(cinco) dias em cartório - 
artigo 357, §1º, CPC/2015. Após, estável esta decisão: 3.1.1 DESIGNE-SE audiência de instrução conforme pauta. 3.1.2 
INTIME-SE as partes para depoimento pessoal, com advertências legais. 3.1.3 INTIMEM-SE as partes para apresentarem o rol 
de testemunhas[1], dentro do prazo de 15(quinze) dias, contendo, o nome da testemunha, a profissão, o estado civil, a idade, o 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e 
do local de trabalho, sob pena de configurar desinteresse na produção da prova, preclusão e demais consequências legais. 3.1.4 
ADVIRTA-SE que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma como preconiza a norma do art. 455 do CPC/15. Cumpra-
se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 0019870-44.2017.827.2706 
Classe Procedimento Comum 
Autor DIRSON DA SILVA COMÉRCIO- ME 
Requerido VALDENE PEREIRA DA SILVA CANTUÁRIO - REVEL 
Julgamento - Com Resolução do Mérito - Procedência em Parte - evento 31: "...Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes 
os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a pagar ao autor a quantia total de R$ 4.467,00 (quatro mil 
quatrocentos e sessenta e sete reais), representada pelos cheques de nº 851642, 851715 e 851716 (evento 01, anexos 11, 12 e 
13). A correção monetária incide a partir da data de emissão estampada em cada cártula, e os juros de mora a contar da primeira 
apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Considerando que o autor sucumbiu de parte mínima 
do pedido, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais, taxa judiciária, despesas processuais e honorários 
advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 
85, §2º, do Código de Processo Civil. Condeno ainda a parte requerida a pagar ao autor as despesas que este antecipou, na 
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forma do art. 82, §2º, do CPC/15. Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) 
sobre o valor da condenação, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, na forma do 334, §8º, 
do CPC/15. Ressalto que a multa deve ser paga no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado desta sentença, sob 
pena de inscrição do débito em dívida ativa, na forma do art. 77, §3º, do CPC/15. Extingo o procedimento com resolução do 
mérito (artigo 487, I, do CPC). 4 PROVIMENTOS 4.1 Oferecido recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões e, após, com ou sem resposta, e não havendo preliminar(es) de apelação 
e/ou apelação adesiva, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. Nas contrarrazões, havendo preliminar(es) de apelação 
e/ou apelação adesiva, suscitada(s) pelo recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE aparte apelante/recorrente para, no prazo de 15 
(quinze) dias, manifestar-se/apresentar contrarrazões e, após, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. 4.2 Com o 
trânsito em julgado, PROCEDA-SE à baixa definitiva, nos casos cabíveis, e REMETA-SE o processo à COJUN - Contadoria 
Judicial Unificada para a cobrança de eventuais custas processuais e/ou taxa judiciária nos termos do Provimento 13/16 - 
CGJUS, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da parte. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Arquive-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 0022452-51.2016.827.2706 
Classe Procedimento Comum 
Autor DIONE CLEITON CHAVES DOS SANTOS 
Requerido ZOUK HALL - REVEL 
Decisão - Suspensão/Sobrestamento - Por Decisão Judicial - evento 73: "1 Ao exame, vejo que a presente ação é conexa a outra 
de nº 0022511-39.2016.827.2706, em apenso, pois possuem comunhão de causa de pedir. Ademais, na aludida ação conexa, 
está a se iniciar a fase de instrução, onde será produzida prova oral, deferida na decisão de saneamento. 2 Destarte, não 
obstante o pedido de julgamento antecipado do mérito formulado pelo autor no evento 68, é de bom alvitre que o presente feito 
seja suspenso, até o fim da fase de instrução da ação conexa, a fim de que, assim, seja proferida decisão conjunta, em 
observância à norma do art. 55, §1º, do CPC/15. 3 Diante desse quadro, suspendo o curso do presente feito, até o termino da 
instrução dos autos em apenso. Cumpra-se" INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA  
Autos n. 0000442-42.2018.827.2706 Chave do processo: 292073705618 
 Classe da ação: Procedimento Comum                              Valor da causa: 21382.91 
 Requerente(s): LUEDISON SOUSA PEREIRA 
Requerido(s): ÉRICA ALVES CORREIA - CIRG nº 743765 SSP Polícia Civil- TO 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se 
processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) CITAR a Requerida ÉRICA ALVES CORREIA - 
CIRG nº 743765 SSP Polícia Civil/TO, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da exordial, 
para, querendo, contestar a ação dentro de 15 (quinze) dias; (2) CIENTIFICAR que, não sendo contestada a ação, presumir-se-
ão aceitos com verdadeiros os fatos articulados pelos autor.ADVERTIR de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia - artigo 257, IV, do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. OBSERVAÇÃO: os autos tramitam por 
meio do processo judicial eletrônico e, através do número e chave do processo acima informados, é permitido o acesso destes 
na íntegra junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo eletrônico:  
WWW.TJTO.JUS.BR. ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Presidente Castelo Branco, n. 1621, Setor Brasil, (63) 3414-6618, 
Araguaína/TO - CEP: 77.824-360.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 05 
de setembro de 2018. Eu, ISES MARIA RODRIGUES COSTA, servidor de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi 
assinado eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b , da Lei nº 
11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins, conforme registro nos autos do presente feito. 
 
Autos n. 0010563-03.2016.827.2706 
Classe Procedimento Comum 
Autor LÁZARA FERREIRA LOPES 
Requerido ESPÓLIO DE TYAGO HENRIQUE DOMINGOS - REVEL 
Julgamento - Com Resolução do Mérito - Improcedência - evento 56: "...3 DISPOSITIVO Isso posto, com fulcro no art. 487, inciso 
I, do CPC/15, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais, 
taxa judiciária e despesas processuais; porém, suspendo a exigibilidade, pois a parte autora é beneficiária da assistência 
judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC/15). Sem condenação em honorários advocatícios, pois a parte requerida foi revel, e, 
ainda, não constituiu advogado. Por fim, condeno o réu ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
condenação, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação (evento 51), na forma do art. 334, §8º, do 
CPC/15. Ressalto que a multa deve ser paga no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado desta sentença, sob 
pena de inscrição do débito em dívida ativa, na forma do art. 77, §3º, do CPC/15. 4 PROVIMENTOS 4.1 Oferecido recurso de 
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apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões e, após, com ou sem 
resposta, e não havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. Nas 
contrarrazões, havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, suscitada(s) pelo recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE 
a parte apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se/apresentar contrarrazões e, após, PROCEDA-SE 
conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. 4.2 Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE conforme o Provimento 13/16 - CGJUS. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Autos n. 0013607-64.2015.827.2706 
Classe Procedimento Sumário 
Autor FABRÍCIA MARTINS PACHECO 
Requerido A3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - REVEL 
Julgamento - Com Resolução do Mérito - Improcedência - evento 48: "...3 DISPOSITIVO Isso posto, com fulcro no art. 487, inciso 
I, do CPC/15, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais, 
taxa judiciária e despesas processuais; porém, suspendo a exigibilidade, pois a parte autora é beneficiária da assistência 
judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC/15). Sem condenação em honorários advocatícios, pois a parte requerida foi revel, e, 
ainda, não constituiu advogado. 4 PROVIMENTOS 4.1 Oferecido recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões e, após, com ou sem resposta, e não havendo preliminar(es) de 
apelação e/ou apelação adesiva, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. Nas contrarrazões, havendo preliminar(es) de 
apelação e/ou apelação adesiva, suscitada(s) pelo recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE a parte apelante/recorrente para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se/apresentar contrarrazões e, após, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º; 4.2 
Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE conforme o Provimento 13/16 - CGJUS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Arquive-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
CITAR o (a) acusado (a): NATANAEL COSTA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido aos 10/12/1992, natural de 
Açailândia/TO, filho de José Costa Araújo e Simar Costa Mendes Araújo, atualmente em local incerto ou não sabido, o qual 
foi denunciado nas penas do artigo 155, § 4º, II do CP, nos autos de ação penal nº 0013749-63.2018.827.2706 e, como está 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo 
presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do 
edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo a acusada, nem constituindo defensor no dia 
seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal.Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de setembro de 2018. Eu, 
_____, escrevente do crime, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 DIAS -AUTOS: 0002729-75.2018.827.2706– AÇÃO PENAL 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MM. JUIZ TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital Intimação fica o denunciado: IVANILSON CHAVEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, solteiro, 
motorista, nascido em 30 de janeiro de 1986, natural de Araguaína/TO, filho de Ivanir Ferreira de Oliveira, CPF 
729.264.571-20, em local incerto ou não sabido, intimado da sentença a seguir transcrita: sentença... Dispositivo... Ante o 
exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e, como consequência natural, CONDENO IVANILSON CHAVEIRO DE 
OLIVEIRA, nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal...pena-base 1 (um) ano de reclusão e 10 (vinte) dias-multa à base 
de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso...regime aberto...prestação de serviço a comunidade... 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se... Araguaína, 23 de agosto de 2018... Francisco Vieira Filho-Juiz de direito titular.Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, aos doze dias de setembro de 2018. Eu, ,escrevente do crime, lavrei e subscrevi. 
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1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE VINTE (20)  DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM Juiz substituto, respondendo pela 1ª Vara de Família e Sucessões 
desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de DIVÓRCIO LITIGIOSO N°. 0008586-
05.2018.827.2706 chave 604354136718 em que JOSÉ CAETANO DE SOUSA  move em face de MARIA ALVES DE SOUZA, 
sendo o presente para CITAR o Requerido MARIA ALVES DE SOUZA brasileira, nascida aos vinte e dois dias do mês de maio 
de mil novecentos e cinquenta (22/05/1950), natural de Parambu, Estado do Ceará(CE), filha de José Alves Mota e de Francisca 
Fernandes de Souza, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de que, querendo, 
poderá oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão.  
E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  onze dias  do mês de  setembro  do ano de dois mil e dezoito 
(11/09/2018). Eu, Maria Marta Moreira de Melo, Técnica Judiciária/Mat. 26759 digitei. HERISBERTO E SILVA FURTADO 
CALDAS-Juiz substituto." 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE VINTE (20)  DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM Juiz substituto, respondendo pela 1ª Vara de Família e Sucessões 
desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de DIVÓRCIO LITIGIOSO N°. 0000923-
05.2018.827.2706 chave 631343387118, para CITAR o Requerido. SALATIEL FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, casado, 
lavrador, nascido aos 25 de dezembro de 1966, natural de Pimenteiras-PI, filho de Manoel Ferreira Neto e de Antônia Alves 
Nogueira  estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de que, querendo, poderá 
oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão.  E, para 
que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  onze dias  do mês de  do ano de dois mil e dezoito (11/09/2018). Eu, 
Maria Marta Moreira de Melo, Técnica Judiciária/Mat. 26759 digitei. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz 
substituto” 
 
               EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE VINTE (20)  DIAS. 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM Juiz substituto, respondendo pela 1ª Vara de Família e Sucessões 
desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de DIVÓRCIO LITIGIOSO N 0010190-
98.2018.827.2706 chave915781065318em que JOZIMARIA DANTAS DE JESUS VIEIRA move em face de JAMES 
SILVAVIEIRA,sendo o presente para CITARo Requerido. JAMES SILVA VIEIRA, brasileiro, solteiro,industriário, natural de 
Marabá, nascido dia 26/02/1982, filho de VILENI SILVA VIEIRA, estando em lugar incertoe não sabido, para todos os termos da 
ação, ficando advertido de que, querendo, poderá oferecer resposta aopedido via de advogado habilitado, no prazo de quinze 
(15) dias, sob pena de revelia e confissão. E, para quenão aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será 
publicado na forma da DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  onze dias  do mês 
de  setembro  do ano de dois mil e dezoito (11/09/2018). Eu, Maria Marta Moreira de Melo, Técnica Judiciária/Mat. 26759 
digitei.HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS-Juiz substituto”. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE VINTE (20)  DIAS. 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, MM. Juiz Substituto da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.. 
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de DIVÓRCIO LITIGIOSO N°. 0010217-81.2018.827.2706, requerido por FRANCILENE GOMES 
CARNEIRO em face de CARLOS FREITAS CARNEIRO, sendo o presente para CITAR o requerido, Sr. CARLOS FREITAS 
CARNEIRO, brasileiro, nascido em 08/12/1969, natural de Barra do Corda – MA., filho de Francisco Dias Carneiro e Benedita 
Freitas Carneiro, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de que, querendo, 
poderá oferecer resposta ao pedido via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão.  
E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei.     
 

2ª vara cível 
Intimações aos advogados 

AUTOS: 2007.0007.2454-6/0 
Ação: REVISIONAL DE CONTRATO 
Requerente: BANCO BRADESCO S/A        
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779-B 
Requerido: EDER NOGUEIRA CAPITULINO 
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Advogado: DEARLEY KUHN – OAB/TO 530-B; ROGER SOUSA KUHN – OAB/TO 5232-A 
OBJETO: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DO RETORNO DO PROCESSO DO TJ/TO, BEM COMO 
MANIFESTAREM SOBRE A DECISÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. ARAG/TO, 
12/09/2018, AP. 
 
AUTOS: 2009.0008.7965-1/0 
Ação: EXECUÇÃO FORÇADA 
Requerente(s): BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779-B 
Requerida: LIDER VEICULOS DO TOCANTINS S/A E MARCIO CESAR TRINDADE DE OLIVEIRA 
Advogado: NÃO CONSTITUIDO 
OBJETO: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA DE FLS.107, A SEGUIR TRANSCRITO: 
SENTENÇA: Na presente demanda, envolvendo as partes acima nominadas, estas firmaram acordo extrajudicial, antes da 
prolação de sentença, requerendo homologação e extinção do feito nos termos pactuados (fls. 104/105).É o relatório. 
Fundamento e Decido.O pedido não encontra óbice na legislação vigente, pelo contrário, tem respaldo na alínea “b”, inciso III, do 
artigo 487 do Novo Código de Processo Civil.Com efeito, a conciliação entre as partes figura no rol das Normas Fundamentais do 
Novo Código de Processo Civil, importa em dever do Estado, traduzindo-se no princípio da autocomposição expressamente 
previsto no § 3º do art. 3º do Novo Código de Processo Civil, devendo ser estimulada no curso do processo.O pacto extrajudicial 
constitui transação com o propósito de melhor solucionar o litígio, por isso, ao teor dos preceitos legais, impõe-se a homologação 
da avença e extinção do processo com exame de mérito.O acordo foi firmado pelas partes e/ou seus respectivos advogados, 
constituídos com poderes especiais para transigir e firmar compromissos/acordos. Não há defeito ou irregularidade capaz de 
obstar a confirmação judicial da vontade das partes. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 
Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de fls. 104/105, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; 
de consequência, JULGO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO.Considerando que o acordo foi entabulado antes da 
prolação de sentença, FICA(M) a(s) parte(s) sucumbente(s) DISPENSADA(S) do recolhimento das custas e despesas 
processuais remanescentes (CPC, art. 90, § 3º). Cada parte arcará com honorários advocatícios do seu patrono.Com o trânsito 
em julgado:I) CERTIFIQUE-SE;II) ARQUIVE-SE com as cautelas legais.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME(M)-SE. 
CUMPRA-SE.Araguaína/TO, 08 de fevereiro de 2018. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS.Juízo da 2ª Vara Cível de 
Araguaína. (AP) 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO- Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 5014199-
28.2012.827.2706, proposta pela MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
837.657.351-91, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 38 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "julgo 
EXTINTO o feito, com resolução de mérito,em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista 
o pagamento informado no evento 36.Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 04 de setembro de 2018 (04/09/2018). Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene 
de Carvalho Henrique- Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA LUCIA M. DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 714.418.241-20, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0019943-84.2015.827.2706, que 
lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 836,26 
(oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° 7495, datada de 14/15/2015, acrescida de 
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Caso não seja encontrado endereço diverso da inicial, ou sendo encontrado, não seja possível o cumprimento 
da diligência citatória, defiro desde logo, a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da 
exequente para manifestar nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se. Araguaína, 25 de junho de 2018 (Ass. Milene 
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de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 de setembro de 2018(12/09/2018). Eu, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei.Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): INCORPORADORA PANORAMA LTDA -  CPF/CNPJ n°: 02.494.367/0001-34, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0019516-
24.2014.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 11922.38 (um mil cento e oito reais e sessenta e três centavos), representada pela CDA n° 11624, 11625, 
11126, 11627, 11628, 11629, 11630, 11631, 11632, datada de 03/102014, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Desta feita, observado o 
exaurimento dos meios eficazes de proceder a citação dos executados, defiro o pedido de citação via edital, expeça-se edital de 
citação com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, LEF. Cumpra-se. Araguaína, 05 de setembro de 2018. 
(Ass. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 de setembro de 2018 (12/09/2018). Eu, RENATA OLIVEIRA 
PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSEMARCIO COSTA LEITE inscrito no CPF n° 382.432.021-53, BAZAR DO VIDRACEIRO LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita do CNPJ sob o n° 14.298.268/0001-66 e AURIENE MARIA ALVES DE 
OLIVEIRA encrita no CPF n° 389.092.511-15, por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017754-36.2015.827.2706, que lhe move a ESTADO DO 
TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 19.125,84 (dezenove mil, cento e 
vinte e cinto reais e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA n° C-1323/2015, datada de 24/08/2015, acrescida de 
juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Desta feita, observado o exaurimento dos meios eficazes de proceder a citação dos executados, defiro 
o pedido de citação via edital, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, 
LEF. Cumpra-se. Araguaína, 10 de setembro de 2018. Milene de Carvalho Henrique. Juíza de Direito.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 de setembro 
de 2018 (12/09/2018). Eu, LUKAS WANDERLEY PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique. Juíza 
de Direito. 
 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LEO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA , pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ n°: 09.402.128/0001-56, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004526-91.2015.827.2706, que lhe move a MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.164.73 (três mil, cento e sessenta e quatro reais 
e setenta e três centavos), representada pela CDA n° C-28249/2014 e C-28250/2014 datada de 24/11/2014, acrescida de juros, 
atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequênte. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 
(trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína, 
24 de maio de 2018. Milene de Carvalho Henrique. Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
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E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 de setembro de 2018 (12/09/2018). Eu, 
LUKAS WANDERLEY PEREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique. Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000090-
58.2002.827.2706, proposta pela ESTADO DO TOCANTINS em face de JAIME ESSE SOARES DA SILVA, CPF: 439.379.181-
91, J. ESSE S. DA SILVA, CNPJ nº 02.290.317/0001-35, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. Sentença proferida no evento n º 39  dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, declaro de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário ora executado, e 
consequentemente EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, e art. 174 do CTN. Sem 
condenação em honorários advocatícios. Considerando a concessão da medida liminar que suspendeu os efeitos da Lei 
3.296/2017, a qual isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas judiciais e taxa judiciária, CONDENO a Fazenda Pública 
Estadual ao pagamento das despesas processuais finais. Intimem-se as partes da presente sentença. Após o transito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório 
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos 
incertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a 
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN - Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaína, 04 de setembro de 2018. Milene de Carvalho 
Henrique Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no átrio do Fórum no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 de setembro de 2018 (12/09/2018). Eu, RENATA OLIVEIRA PEREIRA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos: 5000187-48.2008.827.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado(s): DOURADO & ANDRADE LTDA - CNPJ: 05.874.234/0001-81 
MARIA DE JESUS DOURADO ANDRADE - CPF: 791.433.421-91 
ISALINO DOURADO ANDRADE - CPF: 644.754.091-87 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do NCPC, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não formada, por ausência da citação da 
parte executada, a relação processual. Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Ao 
cartório, determino as seguintes providências: a. Havendo constrição de bens moveis do devedor, providenciem a imediata 
liberação quando a constrição tiver sido realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se ofício ao órgão competente para que 
proceda à liberação respectiva; b. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, determino a expedição de ofício ao CRI 
determinando seu cancelamento, contudo, ficando sua expedição condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada; c. Intime-se a exequente da presente sentença, com prazo de 30 (trinta) dias; d. Intime-se o 
executado da presente sentença, com prazo de 15 (quinze) dias, via sistema eletrônico, caso tenha advogado constituído ou, 
pessoalmente caso tenha sido citado dessa forma, ou por edital nas demais hipóteses. Após o transito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à  COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN - Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaína, 05 de setembro de 2018. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito”. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) 
Autos: n.º 0000129-81.2018.827.2706 
REQUERIDO: J. V. C. DO N. 
VÍTIMA: S. D. M. D. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do acusado J. V. C. DO N., da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: “..Diante disso, DETERMINO o seguinte: a) como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, 
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expeça-se novo mandado de afastamento do requerido do imóvel do casal, estando o meirinho autorizado a usar força policial, 
se necessário; b) Com base no artigo 24, II, da Lei 11.340/2006, proíbo que o requerido celebre atos e contratos de compra, 
venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; c) fixo multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 
por cada descumprimento das medidas protetivas que for levado a efeito pelo requerido doravante. Caso o réu retorne ao imóvel, 
a multa cominatória incidirá por cada dia de permanência no local. Estabeleço, em ambos os casos, o limite R$ 7.000,00 (sete 
mil reais), sem prejuízo da decretação da prisão preventiva..". Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) 
Autos: n.º 0014155-84.2018.827.2706 
REQUERIDO: L. G. DA S. 
VÍTIMA: C. R. DO N. M. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO da vítima C. R. DO N. M., da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: 
“..Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas 
pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido : a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação 
judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; b) Está 
também proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter destes uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas 
por qualquer meio de comunicação; d) Está proibido de freqüentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, 
como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas 
acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código 
Instrumental Penal.." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, 
Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) 
Autos: n.º 0015935-59.2018.827.2706 
REQUERIDO: J. R. 
VÍTIMA: I. S. DE S. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO do acusado J. R. da decisão proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "..Ante o 
exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela 
requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido : a) o seu imediato afastamento do imóvel (casa dos fundos), estando 
autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já 
autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do 
requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da 
vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido 
ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal..". Para conhecimento de todos 
é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça.  Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal 
Autos: n.º 0018600-19.2016.827.2706 
ACUSADO: WILKER CAMPELO DE SOUSA ALENCAR 
VÍTIMA: THAIS LIMA DE ARAUJO 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  da  VÍTIMA THAIS LIMA DE ARAUJO, da sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: "..Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para 
CONDENAR WILKER CAMPELO DE SOUSA ALENCAR, brasileiro, solteiro, fotógrafo, nascido em 15.06.1994, natural de 
Araguaína/TO, 7 filho de Cleder Campelo Alencar e Cleonice das Candeias de Sousa, residente à Rua 02 n.º 371, Tereza Hilário 
Ribeiro, nesta cidade, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º do Código Penal, c/c art. 61, inc. II, alínea “a”, do Cód igo 
Penal e art. 7º, I, da Lei 11.340/06.." 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. Cirlene Maria de Assis 
Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
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ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA E INTIMAÇÃO 
 Pelo presente, se faz saber a todos, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: PRIMEIRO 
LEILÃO: dia 18 de setembro de 2018, à partir das 08h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: 
dia 18 de setembro de 2018, à partir das 08h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da avaliação). 
Caso não haja expediente nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 
horário. LOCAL: Átrio do Fórum sito Av. Araguaia, Quadra 89B, Lote 2, Centro, Araguatins - TO, CEP. 77950-000 e 
simultaneamente através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: Autos nº 0000407-
50.2016.827.2707 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EXEQUENTE: CLAUDIO ROBERTO LIRA FELIX 
EXECUTADO: JOSE ALVES DA COSTA BEM(NS): Chácara denominada com 26-A com 1.015,87 m², com a denominação 
chácara água limpa, localizada na Rua 05, Nova Araguatins, Araguatins/TO. patrimônio de Araguatins/TO, nº 2, ficha nº 001, o 
registro da matrícula nº 2980, datado de 13/11/2000. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). *Avaliação Sujeita a 
atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção ou uma depreciação grande do bem penhorado. 
DEPOSITÁRIO: JOSÉ ALVES DA COSTA LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima. VALOR DO DÉBITO 
EM EXECUÇÃO: R$ 16.615,17 (dezesseis mil seiscentos e quinze reais e dezessete centavos), em 15/07/2016. Obs: Valor 
sujeito a reajustes. LEILOEIRO: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, JUCETINS 2012.09.0015. **COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: poderá ser paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão 
corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. A COMISSÃO do LEILOEIRO OFICIAL poderá 
ser paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do 
valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação e 
será paga pelo EXECUTADO. D. Se o bem for de veículo e este houver sido removido para o galpão do leiloeiro, a comissão 
nesse caso será de 8% do valor da arrematação. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as 
obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito 
municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos 
tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição 
da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI 
pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará 
sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e 
demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas 
da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço 
do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de 
R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida 
aos cofres do FUNJURIS através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem. – O arrematante deverá retirar a guia de 
Custas de Arrematação na vara que ora realiza o leilão. DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor 
da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de 
Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, 
não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências 
referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos 
licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no 
leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis 
penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e 
conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas 
do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á 
com depósito à vista. PARCELAMENTO: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando um lance à vista 
igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre 
seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O 
parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo 
que o arrematante deverá pagar 25%(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 
pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. LEILÃO NAS 
MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia 
e na hora mencionados, ou poderá ofertar lance pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os 
lances ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 
próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte por cento) do respectivo valor 
ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas. ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 
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arrematado(s) pelo maior lance acima da avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas nessas condições na primeira data, na 
segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) por qualquer lance, excetuando-se o lance vil (CPC, arts. 891). 
INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) EXECUTADO(A)(S) JOSÉ ALVES DA COSTA através de seus patronos 
ou pessoalmente, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, através de seu procurador devidamente habilitado 
nos autos WELLYNGTON DE MELO TO/1437B, bem como os eventuais coproprietários: , proprietário de terreno e/ou titular de: 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins. Bem como o(s) EXEQUENTE(S) CLAUDIO ROBERTO LIRA FELIX, através de 
seu procurador devidamente habilitado nos ADAUTO DA GAMA LIMA TO/6574B. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins. Araguatins/TO, 27 de agosto de 2018. MARCO 
ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 .22. Juiz José carlos Tajra Reis Junior´- 
Titular da Vara Cível. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal 0002752-18.2018.827.2707 
Chave do Processo nº 245295174118 
Denunciado: LUIS PAULINO DOS SANTOS   
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 com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que  
neste Juízo corre seus trâmites legais, os autos de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: LUIS 
PAULINO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Pedreiras/MA, nascido aos 02/08/1940, filho de Antonio Paulino e Raimunda 
Bezerra, inscrito no Registro Geral n° 1955905-4, e CPF n° 035.176.752-53, residente e domiciliado na Aguá Fria, Chapada dos 
Guimarães, Porto Velho/RO, CEP: 78195-000; como incursos nas penas artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos 
do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal., fica 
citado pelo presente, apresentar em DEFESA ESCRITA, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,  oportunidade em que 
poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo  
nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário 
da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (12/09/2018). Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa), 
Técnica Judiciária, que digitei e lavrei o presente. Nely Alves da Cruz-Juíza de Direito Criminal. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (SEGUNDA DE TRÊS VEZES COM 
INTERVALO DE DEZ DIAS)  
O Dr. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito desta Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. ... FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 0000604-81.2016.827.2714, Ação de 
Interdição, no qual foi decretada a interdição de: MARCELINA LOPES FERREIRA, brasileira, nascida em 20 de maio de 1948, 
filha de João Lopes da Silva e Anaides Gomes de Melo, residente e domiciliada na cidade de Colméia- To. Portador de: 
deficiência mental, tendo sido nomeado curador, o Sr ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA , brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na cidade de Colméia- TO, na Rua Genésio Barbosa, n°1801, setor sul. E nos autos supra a interdição foi decretada 
por sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 09.08.2018, no evento 68, como segue transcrita a parte final: "... Ante o 
exposto, julgo procedentes os pedidos constantes da inicial para declarar que a interditanda é portadora de um quadro 
compatível com doença que a tornou incapacitada para realizar as atividades diárias de sua vida e realizar negócios jurídicos, e, 
portanto, declaro sua interdição. Constitui-se o estado de incapacidade da interditada MARCELINA LOPES FERREIRA, devendo 
ser assistida em todos os atos de sua vida. Nomeio como curador da interditada o requerente ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, 
devendo prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, observando-se o artigo 85, §1º da 
Lei 13.146/2015. Expeça-se mandado para a inscrição no Registro das Pessoas Naturais do Município de Itaporã do 
Tocantins/TO, com fulcro no art. 755, III do CPC c/c art. 29, V e 92 da L. 6015/1973, e no Município de Couto Magalhães-TO. 
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Publiquem-se os editais por 3 vezes no órgão oficial do Tribunal de Justiça com intervalo de 10 dias, e na plataforma de editais 
no CNJ, onde permanecerá por 6 meses. Publique-se ainda edital na imprensa local por uma vez e afixe-se edital no átrio deste 
Fórum, certificando devidamente nos autos, na forma do referido artigo. Sem custas e honorários. Saem às partes intimadas. 
Após o trânsito em julgado, determino a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, e 
arquivem-se os autos." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colmeia - TO, aos nove dias de agosto do ano de dois 
mil e dezoito (09.08.2018). _____________ Dr. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. Eu _______, Sabrina Kevely Lemos 
Godoi, estágiaria, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do 
presente edital, nesta data. Colmeia- -TO, 11 de setembro de 2018. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (SEGUNDA DE TRÊS VEZES COM 
INTERVALO DE DEZ DIAS)  
O Dr. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito desta Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. ... FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº. 0000423-46.2017.827.2714, Ação de 
Interdição, no qual foi decretada a interdição de: JOSÉ GOMES DA SILVA, brasileiro, maior incapaz, nascido em 23 de agosto 
de 1968, filho de Pedro da Silva Ribeiro e Raimunda Gomes da Silva, residente e domiciliado na cidade de Colméia- To. Portador 
de: deficiência mental, tendo sido nomeada curadora, a Srª: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA , brasileira, residente e domiciliada 
na cidade de Colméia- TO, na Rua Pequizeiro, número 335, no município de Colméia - TO. E nos autos supra a interdição foi 
decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 17.07.2017, no evento 36, como segue transcrita a parte final: "... 
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos constantes da inicial para declarar que o interditando é portador de retardo mental 
leve, ausência de comprometimento mínimo do comportamento, e psicose não orgânica, perda da noção de realidade, 
dificuldade de aprendizado e adaptação social, e, portanto, declaro sua interdição. Constitui-se o estado de incapacidade do 
interditado JOSÉ GOMES DA SILVA, devendo ser assistido em todos os atos de sua vida. Nomeio como curadora do interditado 
a requerente MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA, devendo prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 
forma da lei, observando-se o artigo 75, §1º da Lei 13.146/2015. Expeça-se mandado para a inscrição no Registro das Pessoas 
Naturais do Município de Pequizeiro -TO, com fulcro no art. 755, III do CPC c/c art. 29, V e 92 da L. 6015/1973, e no Município de 
Colméia-TO. Publiquem-se os editais por 3 vezes no órgão oficial do Tribunal de Justiça com intervalo de 10 dias, e na 
plataforma de editais no CNJ, onde permanecerá por 6 meses. Publique-se ainda edital na imprensa local por uma vez e afixe-se 
edital no átrio deste Fórum, certificando devidamente nos autos, na forma do referido artigo. Sem custas e honorários. Saem às 
partes intimadas. Após o trânsito em julgado, determino a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 
I do CPC, e arquivem-se os autos". Dr. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Colmeia - TO, aos nove dias de agosto do ano de dois mil e dezoito (09.08.2018). _____________ Dr. RICARDO GAGLIARDI, 
Juiz de Direito. Eu _______, Sabrina Kevely Lemos Godoi, estágiaria digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé 
que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, nesta data. Colmeia- -TO., 11 de setembro de 2018. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
(SEGUNDA DE TRÊS VEZES COM INTERVALO DE DEZ DIAS) 
O Dr. Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito desta Comarca de Colmeia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. ... FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, extraído dos autos nº.0000648-66.2017.827.2714, Ação de 
Interdição, no qual foi decretada a interdição de: JOSÉ AILTON PEREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, beneficiário do INSS, nascido 
em 09/04/1996, filho de José Eduardo Pereira Lima e Jordelina Máxima Cardoso Pereira e JORDELINA MÁXIMA CARDOSO 
PEREIRA, brasileira, viúva, beneficiária do INSS, nascida em 06/04/1969, filha de João Alves Cardoso e Noraldina Pereira Rosa, 
residentes e domiciliados na cidade de Colmeia, Rua. 05 nº 851. Portadores de: moderada deficiência mental. Tendo sido 
nomeado curador, o Srº: JOÃO ALVES CARDOSO FILHO, brasileiro, divorciado, autônomo, residente e domiciliado na cidade de 
Colmeia, na Rua. 05 nº 851. E nos autos supra a interdição foi decretada por sentença deste Juízo, prolatada nos autos em 
09.08.2018, no evento 44, como segue transcrita a parte final: "... Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos constantes da 
inicial para declarar que os interditandos são portadores de retardo mental leve, ausência de  comprometimento mínimo do 
comportamento, e com quadro de epilepsia e síndrome epilética idiopática, perda da noção de realidade, dificuldade de 
aprendizado e adaptação social, e, portanto, declaro suas interdições. Constitui-se o estado de incapacidade dos interditados 
JOSÉ AILTON PEREIRA LIMA e JORDELINA MÁXIMA CARDOSO PEREIRA, devendo ser assistidos em todos os atos de sua 
vida. Nomeio como curador dos interditados ao requerente JOÃO ALVES CARDOSO FILHO, devendo prestar compromisso de 
bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, observando-se o artigo 75, §1º da Lei 13.146/2015. Expeça-se 
mandados para a inscrição no Registro das Pessoas Naturais do Município de Guaraí -TO(José Ailton) e Mozarlândia-
GO(Jordelina), com fulcro no art. 755, III do CPC c/c art. 29, V e 92 da L. 6015/1973, e no Município de Goianorte-TO, local onde 
residem. Publiquem-se os editais por 3 vezes no órgão oficial do Tribunal de Justiça com intervalo de 10 dias, e na plataforma de 
editais no CNJ, onde permanecerá por 6 meses. Publique-se ainda edital na imprensa local por uma vez e afixe-se edital no átrio 
deste Fórum, certificando devidamente nos autos, na forma do referido artigo. Sem custas e honorários. Saem às partes 
intimadas. Após o trânsito em julgado, determino a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do 
CPC, e arquivem-se os autos.". Dr Ricardo Gagliardi, Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colmeia - 
TO, aos nove dias de agosto do ano de dois mil e dezoito (09.08.2018). _____________ Dr. Ricardo Gagliardi Juiz de Direito. Eu 
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_______, Bruna Alves de Moraes, digitei e conferi. CERTIDÃO, Eu ________Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum 
local, cópia do presente edital, nesta data. Colmeia- -TO., 11 de setembro de 2018. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de AÇÃO Penal, processo nº 0000381-62.2015.8272715, que a justiça pública move contra os 
apenados Edmilson Jesus carvalho vulgo” butina”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido aos 15/01/1995 em 
Cristalândia/TO, filho de Alaide Maria de Jesus e Manoel Vieira de Carvalho, portador de CPF nº 616.682.816-0, atualmente em 
local incerto e não sabido, incursos nas penas do art. 157, §2º II e art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal e art. 244-
B do ECA, por infração do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, conforme consta dos autos, fica (m) intimado (s) pelo presente para que 
efetue o pagamento da Multa Criminal no valor de R$ 825,99 (oitocentos e vinte cinco reais e noventa e nove centavos) – 
para o acusado,  no prazo de 15(dias). Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no 
local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos13de setembro de 2018. 
Eu ___ Patrícia dos santos ferreira, serv. DA secretaria Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Nº do Processo: 0000067-47.2014.827.2717 
Requerente: Ministério Público 
Requerido: Luiz Antonio Gomes de Araújo 
Advogado: Jomar Pinho de Ribamar OAB-TO 4432 
A Doutora KEYLA SUELY SILVA DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte requerida: LUIZ ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJO - RG: 5824338 que, 
atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da sentença proferida contra sí no Processo de 
- Ação Penal - Procedimento Ordinário - Nº 0000067-47.2014.827.2717 - (Chave nº 997699938014) - que lhe move MINISTÉRIO 
PÚBLICO - CNPJ: 01786078000146 . E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu____________(SILMAR DE PAULA). Escrivão que digitei e 
subscrevi. Figueirópolis, 10 de setembro de 2018 Assinado eletrônicamente por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA Juíza de 
Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Nº do Processo: 0000685-84.2017.827.2717 
Requerente: Ministério Público 
Requerido: Danilo Souza Cavalcante 
A Doutora KEYLA SUELY SILVA DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Figueirópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: DANILO DE SOUSA CAVALCANTE, brasileiro, 
solteiro, lavrador, portador do CPF nº 615.380.343-10, RG nº 0.496.620.023.138 SSP/MA, filho de Lourival Cavalcante dos 
Santos e Iracema dos Santos Souza que, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
Processo de - Ação Penal de Competência do Júri - Nº 0000685-84.2017.827.2717 - (Chave nº 976247068917) - que lhe move 
MINISTÉRIO PÚBLICO - CNPJ: 01786078000146 e para, caso queira, apresentar defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) Autor(es). E 
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no 
placar do fórum local. Eu____________(SILMAR DE PAULA). Escrivão que digitei e subscrevi. Palmas, 11 de setembro de 2018 
Assinado eletrônicamente por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA Juiz de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
Nº do Processo: 0000672-85.2017.827.2717 
Requerente: Ministério Público 
Requerido: Josemar Correia de Souza 
A Doutora KEYLA SUELY SILVA DA SILVA - Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Figueirópolis, Estado do 
Tocantins, na  forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO da parte requerida: JOSEMAR CORREIA DE OLIVEIRA SOUZA, 
brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, portador do CPF nº 0009.053.111-67, RG nº 4852046, nascido em 24/07/1985, natural 
de Luziânia/GO, filho de Maria Lucia Marinho Correia e José de Oliveira Souza , que, atualmente, se encontra em local incerto e 
não sabido, para tomar conhecimento do Processo de - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Nº 0000672-85.2017.827.2717 - 
(Chave nº 486767583017) - que lhe move MINISTÉRIO PÚBLICO - CNPJ: 01786078000146 e para, caso queira, apresentar 
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resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e 
presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) Autor(es). E para que chegue ao conhecimento de todos 
expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
Eu____________(SILMAR DE PAULA). Escrivo que digitei e subscrevi. Figueirópolis, 10 de setembro de 2018 Assinado 
eletrônicamente por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA Juíza de Direito 
 

FILADÉLFIA 
Diretoria do foro 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
FAZ  SABER  a  todos  quanto  o  presente  Edital  de  Intimação  virem,  ou  dele  conhecimento  tiverem,  que  neste  juízo  
tramita  os autos de nº 0001400-60-60.2016.827.2718, Ação de Procedimento Comum, ajuizada por  Suellen Sousa Araújo e 
outra em face do  Lindomar  Gomes  Araújo,  residindo  o  interessado  em  lugar  incerto  e  não  sabido,  ficando  por  isso,  
intimado  do  despacho  do teor seguinte: “...Em sendo o autor parte legítima a requerer a declaração de ausência ((art.27, II do 
CC), defiro o  requerido  na inicial.Determino  a  arrecadação  do  bem  informado  na  inicial,  e  nomeio  curador  dos  bens  do  
ausente  LINDOMAR  GOMES  DE ARAÚJO,  na  pessoa  da  herdeira  SUELLEN  SOUZA  ARAÚJO,  a  quem  caberá  bem  e  
fielmente  conservar  os  bens  do ausente.Publique-se editais  durante  1  (um)  ano,  na  forma  determinada  pelo  art.745  do  
CPC,  reproduzindo-os  de  dois  em  dois meses,  intimando-se  o  ausente  sobre  os  termos  da  arrecadação  e  notificando-o  
a  entrar  na  posse  de  seus  bens  (art.745  do CPC). Filadélfia/TO, 31 de outubro de 2017. As) Dr. Fabiano Ribeiro, Juiz de 
Direito.” E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
que será publicado e afixado no placar do Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, 
aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. (12/09/2018). Eu, Servidor de Secretaria (Danilo Burjack Silva), 
o digitei e conferi. Fabiano Ribeiro -Juiz de Direito.  
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Intimações aos advogados 
AÇÃO DE CARTA PRACATÓRIA n. 0002124-21.2017.827.2721 
Origem: Execução n. 474954-33.2009.8.09.0123 (200904749546) 
Exequente: VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA 
Advogado: Dr. Helio Pereira Matos – OAB/GO 23277 
Executado: PLASTIBRAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO ESPORTAÇÃO DERIVADOS DE PLÁSTICO LTDA 
Advogado: Dr. Omar Pereira Batista – OAB/GO 9502 
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos da Portaria 116/2011, publicada no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO ELETRÔNICO n. 2612, de 23 
de março de 2011, fica Vossa Senhoria, Dr. Helio Pereira Matos – OAB/GO 23277, intimado para efetuar seu cadastramento no 
sistema de processo eletrônico E-PROC/TJTO, para prática de atos processuais no Sistema de Processo Eletrônico e-Proc/TJTO 
e ainda do r. Despacho abaixo transcrito. 
DESPACHO (evento 23): “1-Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem acerca da petição inserida no 
evento22. 2-Cumpra-se. Guaraí-TO, 10 de setembro de 2018. CIRO ROSA DE OLIVEIRA. JUIZ DE DIREITO.” 
 

Editais de citações 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 Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68, registrada sob o n. 0000303-79.2017.827.2721, movida por L.C.S. em desfavor de MAICON DOUGLAS DA MOTA 
SANTANA , brasileiro, vendedor, filho de Raimundo José Argentino de Barros Santana e Maria da Conceição da Mota Santana; 
encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o requerido, de todos os termos da 
presente ação, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, respondê-la, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor. Fica ainda, cientificado de que foram fixados alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 
mínimo vigente a época de cada pagamento, nos termos do art. 4º da Lei 5.478/68, a ser pago mensalmente todo dia 10 (dez), 
mediante deposito na Caixa Econômica Federal, a agência 0008, conta poupança n. 00058097-5, operação 013, de titularidade 
da genitora do requerente. 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 11 de setembro 
de 2018. (11/09/2018). Eu, Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. 
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GURUPI 
3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
INTIMANDO: P A COSTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03914464000100, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: 
Intimar para efetuar o pagamento da quantia sendo R$ 6.665,40 (seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta 
centavos) no prazo de 15(quinze) dias, contados do término do prazo do edital, pagar o débito atualizado, mais os acréscimos 
legais, pena de multa de 10%. REQUERENTE: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. REQUERIDO: P 
A COSTA & CIA LTDA - ME. AÇÃO: Cumprimento de sentença. Processo: nº 0000372-45.2016.827.2722 . PRAZO DO EDITAL: 
20(vinte) dias. Em Gurupi - TO, aos 28 de junho de 2018. Eu GARDENIA COELHO DE OLIVEIRA, técnica judiciária que digitei e 
subscrevi. NILSON AFONSO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 

Central de execução fiscal 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Autos: 5011033-03.2013.827.2722– Execução Fiscal             
Chave Processual: 349638934413 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA 
Valor da Causa: R$ 126.015,00 
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. 5011033-
03.2013.827.2722 Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA, 
CNPJ sob o n° 88.446.869/0007-09, CDA n° C-1819/2013. 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 11 de setembro de 2018. 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Autos: 5011746-75.2013.827.2722- Execução Fiscal             
Chave Processual: 710722527813 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: J A RODRIGUES DA SILVA DISTRIBUIDOR 
Valor da Causa: R$ 1.194,58 
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. 5011746-
75.2013.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): J A RODRIGUES DA SILVA DISTRIBUIDOR, 
CNPJ sob o n° 13.374.164/0001-20, CDA n° C-753/2013. 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 
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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 12 de setembro de 2018. 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. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
O Doutor CLEDSON JOSE DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Alvará Judicial - Lei 6858/80, 
processo n° 0000929-49.2018.827.2726, chave de acesso 533183411718, onde figura como requerentes LUZIENE APARECIDA 
MOTA PEREIRA, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n°. 730.234 - 2ª via SSP-TO, inscrita no CPF n°. 007.099.061-10, 
LUAN MOTA, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG n°. 1.200.090 SSP-TO, inscrito no CPF n°. 066.647.271-88 e 
LUENE APARECIDA MOTA PEREIRA, brasileira, casada, do lar, portadora do RG da CTPS n°. 8869164, Série: 0040-GO, 
inscrita no CPF n°. 021.977.571-05, sendo o presente para intimação de eventuais terceiros interessados se manifestar no prazo 
de 15 (quinze) dias, conforme despacho lançado no evento 4 item 4 acostado aos autos. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. 
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 12 de setembro de 2018. Eu, Marcos Suel Fernandes Aguiar, Aux. Cível Mat. TJ/TO 
352705 digitei o presente. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
O Doutor CLEDSON JOSE DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação, virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Cumprimento de sentença, 
processo n° 0002233-25.2014.827.2726, chave de acesso 328636818414, onde figura como requerente DEFENSORIA 
PÚBLICA ESTADUAL, em desfavor de UILTON DA CONCEIÇÃO, fica devidamente INTIMADO o executado UILTON DA 
CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, lavrador, estando em lugar incerto e não sabido, para que, efetue o pagamento do valor da 
condenação, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de multa no valor de 10% (dez por cento), conforme dispõe o 
artigo 523 do Código de Processo Civil. CIENTIFICAR a parte devedora de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 
NCPC/15, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CIENTIFICÁ-LO de que não ocorrendo pagamento voluntário no 
prazo do artigo 523, do NCPC/15, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 
advogado no mesmo percentual. TRANSCORRIDO o prazo para pagamento, tampouco tendo havido nomeação de bens à 
penhora por parte do(s) devedore(s), bem como não tendo sido os executado(s) localizado(s) , será realizado penhora/arresto 
online, conforme despacho lançado no evento 71 acostado aos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual deverá ser publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de 
Miranorte, Estado do Tocantins, 11 de setembro de 2018. Eu, Marcos Suel Fernandes Aguiar, Aux. Cível Mat. TJ/TO 352705 
digitei o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor CLEDSON JOSE DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quantos o presente Edital de Notificação virem ou dele tiverem 
conhecimento que, por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos Processo de 
Apuração de Ato Infracional nº 0001473-08.2016.827.2726, chave de acesso 722133074316, requerido pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS em desfavor de WALLIF COELHO DA SILVA, sendo o presente para NOTIFICAR o 
requerido WALLIF COELHO DA SILVA brasileiro, solteiro, estudante, natural de Miracema do Tocantins/TO, nascido em 
15/06/2000, filho de Paulo Coelho Carvalho e Antônia Márcia Nogueira da Silva, estando em lugar incerto e não sabido, do teor 
da representação (INIC1-evento 1), bem como para apresentar defesa no prazo de 6 (seis) dias, conforme Decisão lançada no 
evento 24, acostada nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital de notificação, o qual 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de 
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Miranorte, Estado do Tocantins, aos 11 de setembro de 2018. Eu, Marcos Suel Fernandes Aguiar, Aux. Cível TJ/TO 352705 
digitei o presente. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor CLEDSON JOSE DIAS NUNES, MM. Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quantos o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem 
conhecimento que, por este Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Alimentos - Lei 
Especial Nº 5.478/68, processo nº 5000492-64.2011.827.2726, chave de acesso 394482151014, requerido por G. R. S, menor 
absolutamente incapaz, neste ato, representado por sua genitora REJANE MÁRCIA SILVA RAMALHO em desfavor de FABIO 
FERNANDO SILVA, sendo o presente para CITAR o requerido, FABIO FERNANDO SILVA, brasileiro, união estável, estando em 
lugar incerto e não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se 
considerarem verdadeiros os fatos narrados na inicial e INTIMÁ-LO para pagar os alimentos provisórios, arbitrados em 30% 
(trinta por cento) do salário mínimo vigente, em favor de seu filho que deverá ser depositado na conta bancária da genitora do 
requerente REJANE MÁRCIA SILVA RAMALHO, todo dia 10 de cada mês, conforme Decisão lançada no evento 35, acostada 
nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 11 
de setembro de 2018. Eu, Marcos Suel Fernandes Aguiar, Aux. Cível TJ/TO 352705 digitei o presente. 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
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. 0000654-34.2017.827.2727 – AÇÃO DE USUCAPIÃO do imóvel 
denominado “Lote na Fazenda Tamarina, situada no município de Natividade, com uma área de 62.2578 Alqueires”, proposta por 
INOCÊNCIA CARDOSO DOS SANTOS e BONFIM FERREIRA DOS SANTOS em face do ESPÓLIO DE ALARICO LINO 
SUARTE, CEBRAZ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, ESPÓLIO DE ZACARIAS NUNES DA SILVA e DOMINGOS 
PEREIRA DA SILVA, e que, por este meio, CITA-SE os interessados, ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, I, do Código 
de Processo Civil)  para, querendo, contestarem o feito, no prazo de quinze dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 
fatos alegados na petição inicial. O presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Natividade – TO, 30 de agosto 
de 2018. O presente documento foi assinado eletronicamente pela Magistrada abaixo identificada, nos termos do art. 1º, § 2º, 
inciso III, alínea a,  da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea a, da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do 
Tribunal de Justiça do Tocantins.Edssandra Barbosa da Silva Lourenço  Juíza de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc DETERMINA a CITAÇÃO  da parte requerida: DEUZENIDE MONTEL TEIXEIRA, brasileira, viúva, professora, 
inscrita no CPF: 887.396.941-00 que, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do 
Processo de - Procedimento Comum - Nº 5003902-87.2012.827.2729- (Chave nº 470047862212) - que lhe move VALDENIR 
PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, pedreiro, inscrito no CPF: 136.901.591-72 e para, caso queira, apresentar 
resposta ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335, III, e 321, IV, ambos do 
novo CPC, sob pena de serem considerada(s) revel(eis) e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(s) 
Autor(es). Não havendo manifestação do(s) Requerido(s) no prazo legal, será nomeado Curador Especial. E para que chegue ao 
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
Eu (Lusivania Santos Leite). Escrivã/Técnico Judiciário que digitei e subscrevi. Palmas, 12 de setembro de 2018. AGENOR 
ALEXANDRE DA SILVA. Juiz de Direito. 
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

AUTOS N. 0045143-53.2017.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Execução de Alimentos , registrada 
sob o nº 0045143-53.2017.827.2729 , na qual figura como requerente A. V. S. G., representada legalmente por sua genitora 
MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO SOUSA , brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela 
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Assistência Judiciária Gratuita e requerido LINDOMAR GOMES . E é o presente para CITAR o requerido LINDOMAR GOMES , 
residente em lugar incerto ou não sabido , para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, em três dias, efetue o 
pagamento das pensões alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da execução, provar que o pagamento já 
ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, bem 
como ser determinado o protesto do pronunciamento judicial, na forma do art. 528, §1º, do CPC/2015.E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o 
digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 0017404-42.2016.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Execução de Alimentos , registrada 
sob o nº 0017404-42.2016.827.2729 , na qual figura como requerente E. B. D. S., representado legalmente por sua genitora 
MARCELA BENTO DA SILVA , brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO, beneficiados pela Assistência 
Judiciária Gratuita e requerido HUMBERTO ALVES CABRAL . E é o presente para CITAR o requerido HUMBERTO ALVES 
CABRAL, residente em lugar incerto ou não sabido , para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, no prazo de 
15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o montante da dívida exeqüenda, bem como penhora de quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos 
termos do art. 523 do CPC/2015.Bem como INTIMÁ-LO para caso não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais 
são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e 
se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena de multa; comunicar a este Juízo 
qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se reputarem válidas a comunicações e intimações 
dirigidas ao endereço declinado na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o 
MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). 
Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 0004734-06.2015.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Execução de Alimentos , registrada 
sob o nº 0004734-06.2015.827.2729 , na qual figura como requerente M. N. D. F. e S. C. N. D. F., representados legalmente por 
sua genitora JOANICE NUNES DE BARROS, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO, beneficiados 
pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido WALDIR RIBEIRO DE FRANCA . E é o presente para CITAR o requerido 
WALDIR RIBEIRO DE FRANCA, residente em lugar incerto ou não sabido , para que tome conhecimento dos termos da presente 
ação, e, em três dias, efetuar o pagamento das pensões alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da 
execução, provar que o pagamento já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão 
pelo prazo de 1 a 3 meses. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz 
expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM 
CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 

AUTOS N. 0028901-19.2017.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 , 
registrada sob o nº 0028901-19.2017.827.2729 , na qual figura como requerente FRANCISCO PEREIRA LUZ , brasileiro, 
residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido MARIA LUISA 
DE ARAÚJO ROCHA . E é o presente para CITAR o requerido MARIA LUISA DE ARAÚJO ROCHA , residente em lugar incerto 
ou não sabido , para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 
(quinze) dias , sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 
do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA , servidora que o digitei e 
subscrevi. 
 

AUTOS N. 0027409-89.2017.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
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que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum , registrada 
sob o nº 0027409-89.2017.827.2729 , na qual figura como requerente JOÃO BATISTA SIMÃO FILHO , brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido IAGO PEREIRA 
SGRIGNOLLI SIMAO e PEDRO PEREIRA SGRIGNOLLI SIMAO. E é o presente para CITAR o requerido PEDRO PEREIRA 
SGRIGNOLLI SIMAO , residente em lugar incerto ou não sabido , para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, 
querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados 
pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para 
sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA 
RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 5043313-06.2013.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Guarda , registrada sob o nº 
5043313-06.2013.827.2729 , na qual figura como requerente OZIENE VIEIRA BARBOSA, brasileira, residente e domiciliada 
nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido ALEXANDER LEVIN . E é o presente 
para CITAR o requerido ALEXANDER LEVIN , residente em lugar incerto ou não sabido , para que tome conhecimento dos 
termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será 
nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). 
Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 0039167-02.2016.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Procedimento Comum , registrada 
sob o nº 0039167-02.2016.827.2729 , na qual figura como requerente BRUNO MESSIAS MOURA DA SILVA , brasileiro, 
residente e domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido RAMON 
LOPES DE BARROS, HELAINE MARIA DE BARROS TERRA CUNHA, HIVANA MARCIE DE BARROS PREVIATO, ANA 
KAROLINY LOPES DE BARROS, HUMBERTO AURELIO DE BARROS, HEILER ANTONIO DE BARROS, WARLEY MOURA DA 
SILVA, HELEN SIMONE DE BARROS, HUEBER WALTER DE BARROS, FERNANDA PAIM LOURENÇO DE BARROS. E é o 
presente para CITAR o requerido WARLEY MOURA DA SILVA e FERNANDA PAIM LOURENÇO DE BARROS, residentes em 
lugar incerto ou não sabido , para que tomem conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentaem resposta, 
no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme 
previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, 
servidora que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 0010994-94.2018.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0010994-94.2018.827.2729 , na qual figura como requerente MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA , brasileira, residente e domiciliada 
nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido JOSÉ PAULINO DA SILVA . E é o 
presente para CITAR o requerido JOSÉ PAULINO DA SILVA , residente em lugar incerto ou não sabido, para que tome 
conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo Civil, caso 
em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, 
bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 
2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 0016037-12.2018.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
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que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0016037-12.2018.827.2729 , na qual figura como requerente JAIRANE GUIMARAES ALCANTARA , brasileira, residente e 
domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido EDER LUIZ ALVES DE 
SOUZA. E é o presente para CITAR o requerido EDER LUIZ ALVES DE SOUZA , residente em lugar incerto ou não sabido , para 
que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo 
Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do 
Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de 
setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 0016597-22.2016.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Guarda , registrada sob o nº 
0016597-22.2016.827.2729 , na qual figura como requerente UMBERTO DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Palmas - TO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido TAMIRES FERREIRA DA 
SILVA. E é o presente para CITAR a requerida TAMIRES FERREIRA DA SILVA, residente em lugar incerto ou não sabido , para 
que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo 
Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do 
Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de 
setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 0016548-49.2014.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
TO, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento t iverem, 
que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Cumprimento de sentença , 
registrada sob o nº 0016548-49.2014.827.2729 , na qual figura como requerente M. V. C. A. D. N., representado por sua genitora 
REJANE OLIVEIRA CORDEIRO , brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO, beneficiados pela 
Assistência Judiciária Gratuita e requerido SEBASTIAO ALEIXO DO NASCIMENTO . E é o presente para CITAR o requerido 
SEBASTIAO ALEIXO DO NASCIMENTO, residente em lugar incerto ou não sabido , para que tome conhecimento dos termos da 
presente ação, e, querendo no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito em questão, sob pena de ser acrescido 
de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da dívida exequenda, bem como penhora de quantos bens 
bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art. 475-J do CPC. Bem como INTIMÁ-LO para caso não efetue o 
pagamento, indicar, no prazo de 5 dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 
exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da 
penhora, sob pena de multa; comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se 
reputarem válidas a comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e 
subscrevi. 
 
AUTOS N. 0036465-83.2016.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0036465-83.2016.827.2729 , na qual figura como requerente MARIA FRANCISCA DE SOUSA , brasileira, residente e 
domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido CARLOS ALBERTO 
VIANA DO NASCIMENTO,. E é o presente para CITAR o requerido CARLOS ALBERTO VIANA DO NASCIMENTO, , residente 
em lugar incerto ou não sabido , para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no 
prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão 
do art. 344 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o 
digitei e subscrevi. 
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AUTOS N. 0029815-83.2017.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Divórcio Litigioso, registrada sob o nº 
0029815-83.2017.827.2729 , na qual figura como requerente MARIA VANDA PEREIRA GERMANO LIMA , brasileira, residente e 
domiciliada nesta cidade de Palmas - TO, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido EDIMAR GERMANO DA 
SILVA. E é o presente para CITAR o requerido EDIMAR GERMANO DA SILVA, residente em lugar incerto ou não sabido , para 
que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, querendo apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, conforme previsão do art. 344 do Código de Processo 
Civil, caso em que será nomeado curador especial para sua defesa. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do 
Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de 
setembro de 2018 (11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS N. 5030277-28.2012.827.2729 
FINALIDADE: NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara De Família e Sucessões desta Comarca de Palmas - 
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 da 2ª Vara de Família e Sucessões processam os autos de Execução de Alimentos , registrada 
sob o nº 5030277-28.2012.827.2729 , na qual figura como requerente J. M. S. M., representado legalmente por sua genitora 
MARIA DOS AFLITOS GOMES DA SILVA , brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade de Palmas - TO, beneficiados pela 
Assistência Judiciária Gratuita e requerido GENIVAL MOTA MARTINS . E é o presente para CITAR o requerido GENIVAL MOTA 
MARTINS , residente em lugar incerto ou não sabido , para que tome conhecimento dos termos da presente ação, e, promova o 
pagamento da dívida alimentar no prazo de 03 (três) dias, ou no mesmo prazo comprove o pagamento ou justifique a 
impossibilidade de fazê-lo, devendo ser advertido de que o não pagamento, a falta de comprovação no prazo legal ou o não 
acolhimento da justificativa, implicará na expedição de mandado de prisão com prazo de cumprimento de até sessenta dias, nos 
termos do art. 528 do Código de Processo Civil. . E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 11 de setembro de 2018 
(11/09/2018). Eu, YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA, servidora que o digitei e subscrevi. 
 

4ª vara criminal execuções penais 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
AUTOS 0019743-71.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO PENAL          
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Reeducando: ANTONIO FRANCISCO ALVES DA CONCEIÇÃO 
FINALIDADE: INTIMAR o(a) reeducando(a): ANTONIO FRANCISCO ALVES DA CONCEIÇÃO, brasileiro(a), união estável, 
músico, nascido(a) aos 29/09/1975, natural de São Domingos/MA, filho de Valdemar Norindo da Conceição e de Benedita Alves 
dos Santos, atualmente em lugar não sabido, para comparecer a audiência admonitória designada para 08 de novembro de 
2018, às 15h30min, a realizar-se  no  Edifício do Fórum de Palmas/TO, no cartório da 4ª Vara Criminal (Avenida Teotônio 
Segurado, Fórum Marquês de São João da Palmas, Paço Municipal, fone 63 3218-4545),. DESPACHO: “[...]Diante do exposto, 
acolho o parecer ministerial e defiro a intimação do reeducando via edital, observando as formalidades legais e as providências 
de praxe, para comparecer em audiência admonitória. Designo audiência admonitória para o dia 08 de novembro de 2018, às 
15h30. Cumpra-se.. Luiz Zilmar dos Santos Pires – Juiz de Direito”. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
AUTOS 0017003-72.2018.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO PENAL          
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Reeducando: JUNIOR SANTANA MARANHÃO 
FINALIDADE: INTIMAR o(a) reeducando(a): JUNIOR SANTANA MARANHÃO, brasileiro(a), solteiro, mecânico, nascido(a) aos 
07/08/1996, natural de Palmas/TO, filho de Antônio Geraldo Dias maranhão e de Rosângela Silva Santana, atualmente em lugar 
não sabido, para comparecer a audiência admonitória designada para 08 de novembro de 2018, às 15h30min, a realizar-se  no 
 Edifício do Fórum de Palmas/TO, no cartório da 4ª Vara Criminal (Avenida Teotônio Segurado, Fórum Marquês de São João da 
Palmas, Paço Municipal, fone 63 3218-4545),. DESPACHO: “[...]Em busca de esgotar todas as tentativas de intimação, 
determino a intimação do reeducando via edital, observando as formalidades legais e as providências de praxe, para comparecer 
em audiência admonitória. Designo audiência admonitória para o dia 08 de novembro de 2018, às 15h30. Cumpra-se.. Luiz 
Zilmar dos Santos Pires – Juiz de Direito”. 
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5ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, CITA a(s) pessoa(s) 
abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5001884-35.2008.827.2729 
CHAVE Nº: 832671057214 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: VOLKSWAGEN SERVIÇOS S/A 
ADVOGADA: MARINOLIA DIAS DOS REIS 
EXECUTADO: JOSÉ EDINALDO NETO 
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado JOSÉ EDINALDO NETO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 302.995 2ª Via SSP/TO, 
nascido aos 04/06/1973, filho de João José Neto e Belisa Pereira José,  inscrito no CPF nº 523.308.263-20, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como pague no prazo de 03 (três) dias, o principal no valor 
de R$ 46.209,93 (Quarenta e seis mil, duzentos e nove reais e noventa e três centavos), acrescido de demais cominações 
legais. Não sendo efetuado o pagamento o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens quantos bastem à 
satisfação integral da execução e sua avaliação. A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 
opor-se à execução por meio de EMBARGOS, no prazo de 15 dias. 
DESPACHO: “(...). De toda forma, convertida ou não a ação, desde já defiro a citação por edital, após decorrido o prazo, uma 
vez que o requerido encontra-se em lugar incerto e não sabido. O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, devidamente certificado nos autos 
(art. 257, II, do novo CPC). A citação via edital também deverá ser feita uma única vez no prazo de 30 (trinta) dias em 
jornal de ampla circulação, nos termos do art. 257, inc. III e parágrafo único, do novo CPC. Intime-se a parte autora para as 
providências necessárias. Aguarde-se o prazo para resposta do requerido e caso não haja resposta, intime-se a Defensoria 
Pública para que nomeie curador especial, bem como apresente defesa no prazo legal.  Palmas, 12 de junho de 2018. Ass. 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito”. 
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
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. Palmas, 12 de setembro de 2018. 
Eu, Dinorá Nunes Oscar Ferreira, Técnica Judiciária da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
  

LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 
Juiz de Direito 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio, CITA a(s) pessoa(s) 
abaixo identificada(s) para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0033270-61.2014.827.2729 
CHAVE Nº: 739535859014 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 
EXECUTADAS: MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO E M. G. O. NASCIMENTO E CIA LTDA ME 
FINALIDADE: CITAÇÃO das executadas MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, brasileira, separada 
judicialmente, empresária, nascida aos 13/11/1968, filha de Luzia Caetano de Oliveira e Pio Caetano da Silva, portadora do RG 
nº 1.241.368 SSP/TO, inscrita no CPF nº 918.077.864-04 e M. G. O. NASCIMENTO E CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 08.675.006/0001-70, atualmente em lugares incertos e não sabido, para os termos da ação 
supramencionada, bem como pague no prazo de 03 (três) dias, o principal no valor de R$ 178.670,36 (Cento e setenta e oito 
mil, seiscentos e setenta reais e trinta e seis centavos), acrescido de demais cominações legais. Não sendo efetuado o 
pagamento o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação integral da execução e sua 
avaliação. A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 
EMBARGOS, no prazo de 15 dias. 
DESPACHO: “Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do réu, defiro a citação por edital. O edital deverá ser 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 
Justiça, devidamente certificado nos autos (art. 257, II, do novo CPC). A citação via edital também deverá ser feita uma única 
vez no prazo de 30 (trinta) dias em jornal de ampla circulação, nos termos do art. 257, inc. III e parágrafo único, do novo 
CPC. Intime-se a parte autora para as providências necessárias. Aguarde-se o prazo para resposta do requerido e caso não haja 
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resposta, intime-se a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, bem como apresente defesa no prazo legal. Palmas, 
28 de junho de 2018. Ass. Edimar de Paula – Juiz de Direito em Substituição”. 
SEDE DO JUÍZO: Palácio Marquês de São João da Palma, Paço Municipal - Av. Teotônio Segurado, CEP: 77.021-900, Fone: 
(63) 3218-4579. 
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. Palmas, 13 de setembro de 2018. 
Eu, Dinorá Nunes Oscar Ferreira, Técnica Judiciária da 5ª Vara Cível, digitei e subscrevi. 
  

LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 
Juiz de Direito 

 

6ª vara cível 

Intimações às partes 
AUTOS N° º 0024678-23.2017.827.2729 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, REQUERIDO: AVERLAN BRITO ARAÚJO. Fica a 
parte intimada Sentença – sem Resolução do Mérito – Extinção - Desistência, proferida no evento n° 23, dos autos, a seguir 
transcrita. “ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, o pedido de desistência, e declaro a extinção do feito, nos termos do 
art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorário.” DOUTOR EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE 
DIREITO – 6a VARA CÍVEL. 
 
AUTOS N° 0033576-25.2017.827.2729 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, REQUERIDO: FELISMAR COELHO COSTA. Fica a parte intimada 
Sentença – com Resolução do Mérito – Homologação de Transação, proferida no evento n° 29, dos autos, a seguir transcrita. 
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 9, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em conformidade com o 
art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Embora os efeitos do acordo tenham termo final no dia 
20/08/2018, registro às partes a possibilidade de reativação destes autos para o caso de descumprimento do acordo entabulado. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se.Cumpra-se.” DOUTOR EDIMAR DE 
PAULA, JUIZ DE DIREITO – 6a VARA CÍVEL. 
 

AUTOS N° 0025117-34.2017.827.2729 
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, REQUERIDO: BANCO PAN S/A. Fica a parte intimada Sentença – Com Resolução 
do Mérito – Procedência, proferida no evento n° 15, dos autos, a seguir transcrita. “Ante o exposto, ACOLHO o pedido do autor, 
para JULGAR PROCEDENTE a ação, e determino que o requerido apresente a documentação descrita na inicial, no prazo de 30 
dias. Por consequinte, confirmo a decisão que concedeu a tutela de urgência e resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais, que devem ser ressarcidas à parte 
autora, bem como honorários advocatícios que arbitro em R$500,00, com base no artigo 85, §8º do CPC. Após, cumpridas as 
formalidades legais, certifique-se o trânsito em julgado e dê baixa nos autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.” 
DOUTOR EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE DIREITO – 6a VARA CÍVEL. 
 

AUTOS N° 0012743-49.2018.827.2729 
AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO, REQUERIDO: JOSE ARRUDA DE ANDRADE. Fica a parte intimada Sentença – Com 
Resolução do Mérito – Homologação de Transação, proferida no evento n° 21, dos autos, a seguir transcrita. “Isto posto, 
homologo por sentença o acordo do evento 16, e julgo o processo na forma do artigo 487, III, alínea "b" do Código de Processo 
Civil Com o trânsito em julgado arquive sem custas finais. Publique. Registre e intime. “DOUTOR EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE 
DIREITO – 6a VARA CÍVEL. 
 

AUTOS N° 0034839-92.2017.827.2729 
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, REQUERIDO: LÍDER IMÓVEIS EIRELI-ME. Fica a parte intimada Sentença – Com 
Resolução do Mérito – Procedência, proferida no evento n°17, dos autos, a seguir transcrita. “Face ao exposto, JULGO 
PROCEDENTE a presente ação de cobrança, condenando o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 81.351,18 (oitenta e 
um mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), corrigidos pelo INPC a partir da propositura da ação, com juros de 
mora 1% (um por cento) a partir da citação. Condeno o requerido ao reembolso das custas processuais e taxa judiciária, 
corrigidos pelo INPC a partir do despendimento; e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a efetiva 
quitação; bem como em honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, observado 
o critério preconizado no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” DOUTOR EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE DIREITO – 6a 

VARA CÍVEL. 
 

AUTOS N° 0014305-93.2018.827.2729 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, REQUERIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTO. Fica a parte intimada Sentença – 
Sem Resolução do Mérito – Extinção - Desistência, proferida no evento n° 19, dos autos, a seguir transcrita. “Diante do exposto, 
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considerando que a desistência é causa de extinção do processo, com fundamento no artigo 485, VIII, c/c o art.775, ambos do 
CPC, declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito. Não há restrições no sistema RENAJUD realizadas por este juízo. 
Desnecessidade de pagamento de despesas processuais, pelo recolhimento realizado pela autora na inicial. Após, “cumpridas às 
formalidades legais, dê-se baixa nos autos.” DOUTOR EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE DIREITO – 6a VARA CÍVEL. 
 
AUTOS N° 0000187-15.2018.827.2729 
AÇÃO MONITÓRIA, REQUERIDO: MARIA TEREZA MIRANDA. Fica a parte intimada Sentença – Com Resolução do Mérito – 
Homologação de Transação, proferida no evento n°18, dos autos, a seguir transcrita. ANTE O EXPOSTO, homologo, por 
sentença, o acordo disponibilizado no evento 11, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e extingo o processo com 
julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, conforme art igo 
90, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.” DOUTOR EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE DIREITO – 6a VARA CÍVEL. 
 
AUTOS N° 0012896-82.2018.827.2729 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, REQUERIDO: ÓTICA POPULAR DO BARREIRO LTDA 
(ÓTICA POPULAR) ALINE CRISTINA DE SOUZA COSTA. Fica a parte intimada Sentença – Com Resolução do Mérito – 
Homologação de Transação, proferida no evento n° 23, dos autos, a seguir transcrita. ”Ante o exposto, com fundamento no artigo 
487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A COMPOSIÇÃO DO EVENTO 9 , para que 
produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. As 
despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios 
conforme o pactuado. Embora os efeitos do acordo tenham termo final no dia 26/12/2018, registro às partes a possibilidade de 
reativação destes autos para o caso de descumprimento do acordo entabulado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se.”DOUTOR EDIMAR DE PAULA, JUIZ DE DIREITO – 6a VARA CÍVEL. 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Boletins de expediente 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO  
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória: 0026113-95.2018.827.2729 – Chave do Processo: 363706261018 
Deprecante: Juizado Especial Cível da Comarca de Tupã - SP. 
Ação: Cumprimento de Sentença - nº de origem: 1004914-03.2015.8.26.0637/01 
Exequente: Reginaldo Ferreira 
Advogado: Júlio César Tadeu Parma – OAB/SP. 255972 
Executado: WR Confecções Ltda 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado intimada para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da certidão lançada no evento 6, onde o Sr. Oficial de Justiça, indica que deixou de efetuar a penhora em razão de não constar a 
indicação do fiel depositário dos bens a serem penhorados.    
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Às partes e aos advogados 
Autos: 0002024-13.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: MIRVANA MARIA MARGARIDA – CPF/CNPJ: 253.009.031-91 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
 
Autos: 0009506-12.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
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Executado: ANTONIO CONCEICAO NORONHA – CPF/CNPJ: 434.149.071-00 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
 
Autos: 0020918-03.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: JOSE BATISTA DE LIMA FILHO – CPF/CNPJ: 453.788.603-00 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
 
Autos: 0024753-33.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: J DO VALE – CPF/CNPJ: 04.207.041/0001-04 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
 

Autos: 0025747-27.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: MARIA APARECIDA LOPES – CPF/CNPJ: 708.734.961-91 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
 

Autos: 0025748-12.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: ROMENIA LOPES – CPF/CNPJ: 831.584.721-04 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
 
Autos: 0026085-35.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: LUIZ VANDERLEY DE ARAÚJO – CPF/CNPJ: 236.209.511-87 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
 
Autos: 0026488-38.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: RENIR BARBOSA SOARES SANTOS – CPF/CNPJ: 207.718.003-04 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
 
Autos: 0026621-12.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: MULTIPLOS SERVIÇOS LTDA - ME – CPF/CNPJ: 11.820.143/0001-66 
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018). 
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Autos: 5011702-35.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MAURO RODRIGUES DE PAULA – CNPJ/CPF: 431.820.387-53 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 
do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de bens, 
providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso da constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. EXPEÇA-SE o 
respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento/transferência de R$ 1.126,10 (um mil, cento e vinte e 
seis reais e dez centavos) com seu respectivo rendimento, constrito perante o Banco do Brasil no evento 21. Havendo renúncia 
ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018. 
 
Autos: 0039645-44.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: EVANILDE TAVARES DE CERQUEIRA – CNPJ/CPF: 601.573.641-00 
SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº. 3764 - DJ nº. 3.653, de 03/09/2015) 
 
Autos: 5023246-20.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: VALTER DA SILVA LUZ – CNPJ/CPF: 094.357.001-87 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos: 0014636-46.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JAIR LUCAS PEREIRA – CNPJ/CPF: 03.713.878/0001-62 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
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prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos: 5000675-41.2002.827.272 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MARILENE GOMES NASCIMENTO – CNPJ/CPF: 389.378.241-91 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0003909-28.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: CIRLENE DO SOCORRO LIMA COELHO – CNPJ/CPF: 292.032.952-91 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas e Honorários já foram pagos. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 
09/07/2018) 
 
Autos: 5001301-16.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ANTONIO NUNES DE BARROS – CNPJ/CPF: 364.536.501-00 
DECISÃO: “(...)Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 

Autos: 0003276-17.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: PAULA & CASTRO LTDA – ME – CNPJ/CPF: 13.711.142/0001-09 
DECISÃO: “(...)Em razão do exposto, com fulcro na legislação invocada nos fundamentos desta decisão, DEFIRO o pedido 
formulado pela Fazenda Pública Exequente no evento 10 e retificado no evento 16, o que faço para determinar: a) a CITAÇÃO 
da sócia administradora Cristiane Danúbia Moreira de Paula Castro, CPF: 645.982.172-00, nos termos do Despacho Inaugural 
proferido no evento 04; b) a CITAÇÃO editalícia da empresa executada, reiterando o item 12 do Despacho inaugural lançado no 
evento 04. Citem-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito 
Designada Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 

Autos: 5023773-06.2012.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: CLORIS RODRIGUES SANTOS – CNPJ/CPF: 263.599.101-44 
DECISÃO: “(...)Diante do exposto e com fundamento no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO os presentes 
embargos de declaração com efeito modificativo, o que faço para desconstituir a Sentença proferida no presente feito e 
determinar o regular prosseguimento do feito. Em continuidade à prestação jurisdicional, determino a citação e intimação da 
parte executada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem nos autos o recolhimento devido a título de honorários 
advocatícios em favor da Fazenda Pública exequente - valores informados pela Fazenda Pública no evento 31. Intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO 
nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos:  0009903-08.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JOAO AMARILDO FILETTI – CNPJ/CPF: 143.108.132-91 
DECISÃO: “(...)Desta feita, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, SUSPENDO a presente Ação de Execução Fiscal pelo 
prazo do parcelamento informado. Ressalte que, compete à Exequente informar o cumprimento integral ou eventual 
inadimplemento de tal parcelamento , sendo que neste último caso deverá apresentar o cálculo atualizado do valor do débito 
remanescente e requerer as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
Decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a Fazenda Pública Exequente a fim de que se manifeste nos autos, requerendo 
o que lhe for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  0034011-04.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado:  IVONE SILVA COSTA– CNPJ/CPF: 809.082.414-53 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  0034248-38.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: CARLOS GARCIA EIREA – CNPJ/CPF: 426.680.427-04 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  0034320-25.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ROGERIO ALVES DA SILVA – CNPJ/CPF: 122.388.211-04 
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SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  0034603-48.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: CARLOS DIVINO DA SILVA – CNPJ/CPF: 127.595.032-91 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0034506-48.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ANTÔNIO BENTO DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 463.581.611-72 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  5001711-40.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: COSMO FERNANDO PINTO LIMA – CNPJ/CPF: 204.441.176-87 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  0003070-37.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JOSE DIVINO SOARES DA SILVA – CNPJ/CPF: 869.505.171-49 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  5001579-17.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ODILETH LINO PEREIRA – CNPJ/CPF: 527.920.991-00 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  0003611-07.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JOANA ERLY DA SILVA CAMPOS GUIMARAES – CNPJ/CPF: 116.734.888-54 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   0022683-09.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JOÃO MACEDO CORREIA – CNPJ/CPF: 527.913.191-15 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
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Autos:   5002287-33.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JOSE EUSTAQUIO SALGADO – CNPJ/CPF: 079.144.258-69 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5021828-47.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUZA AVELINO – CNPJ/CPF: 169.723.502-63 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:    0024882-38.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JOELMA LOPES DE PAIVA MORENO – CNPJ/CPF: 813.367.721-15 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   0034728-16.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 002.447.481-95 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados pela Procuradoria em virtude do seu 
valor diminuto. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
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baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   5001202-12.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ANTONIO BANDEIRA MORAIS – CNPJ/CPF: 166.042.291-49 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 0038188-06.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: NILVANE SOUSA FERREIRA AGUIAR – CNPJ/CPF: 912.594.441-04 
SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que 
o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de 
requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem 
imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos:   5000962-23.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: DINAMICA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME – CNPJ/CPF: 01.917.150/0001-27 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:  0003424-28.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: HELI ROBERTO DA SILVA – CNPJ/CPF: 130.219.741-04 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
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CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários advocatícios dispensados nos termos do Decreto Municipal nº 
1.397/2017. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA 
PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5018733-09.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: L L ENGENHARIA LTDA-ME – CNPJ/CPF: 08.386.107/0001-21 
DECISÃO: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, do Novo 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará 
Judicial em favor da Fazenda Pública Exequente para o levantamento/transferência do montante de R$ 361,88 (trezentos e 
sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), com seu respectivo rendimento, penhorado nestes autos no evento 44 e 
convertido em depósito judicial. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada Portaria TJ/TO 
nº1454 - DJ nº4302 de 09/07/2018 
 
Autos:   0010841-32.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ANTONIA MARIA RIBEIRO ANGELINO – CNPJ/CPF: 049.558.418-56 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5009290-05.2011.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: E D MOREIRA COELHO - ME – CNPJ/CPF: 05.683.501/0001-33 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   0015702-27.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MOISES JORGE – CNPJ/CPF: 282.459.111-00 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
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autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:    0016447-07.2017.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: CHOPERIA KI DELICIA LTDA – CNPJ/CPF: 10.973.805/0001-75 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   0017342-36.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: FERNANDA DE SOUZA E SILVA – CNPJ/CPF: 360.643.272-00 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   0017747-38.2016.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: JOSEANO CARVALHO DOURADO – CNPJ/CPF: 02.284.984/0001-05 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5034512-04.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: LIVRE COM DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF: 06.135.266/0001-28 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
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independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   0019089-21.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: C&A CONSTRUTORA REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA – CNPJ/CPF: 12.267.686/0001-60 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   0036586-48.2015.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: SONIA MARIA SIRQUEIRA DAHER – CNPJ/CPF: 704.376.371-15 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5035247-37.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: LISTA TELEFONICA ASSINANTES E CLASSIFICADOS LTDA – CNPJ/CPF: 16.203.481/0001-72 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   5009781-12.2011.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MARGARETH LUCRÉCIA DE DEUS – CNPJ/CPF: 216.598.501-34 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
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autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5035247-37.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: LISTA TELEFONICA ASSINANTES E CLASSIFICADOS LTDA – CNPJ/CPF: 16.203.481/0001-72 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   5010266-41.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ZENAIDE BARBOSA DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 623.429.081-72 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   5010378-10.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MARIA VERONICA DE MEDEIROS – CNPJ/CPF: 439.981.511-68 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5036346-42.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: NIVALDO CAMPOS FALCÃO – CNPJ/CPF: 068.210.491-49 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   5014686-26.2012.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: ANTONIO JOSE FERREIRA GOMES – CNPJ/CPF: 176.439.102-00 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   5015202-46.2012.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: MARIA SOUSA DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF: 970.700.176-34 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5038144-38.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: PARANÁ COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ/CPF: 09.568.175/0001-74 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   5019812-23.2013.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: GERCIANA ROCHA DOS REIS POMPEU – CNPJ/CPF: 821.936.061-53 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos:   0030886-28.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS 
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Adv.: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Executado: IVANILDES JOSÉ DE SOUZA – CNPJ/CPF: 771.176.891-53 
SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 
ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL . Havendo constrição judicial de 
bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) 
respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de ausência de requerimento 
da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada 
(Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5001077-25.2002.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: XARA & GOMES DA SILVA LTDA – CNPJ/CPF: 01.663.257/0007-81 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5001089-39.2002.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: C P DE MIRANDA - ME – CNPJ/CPF: 03.768.654/0001-58 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
  
Autos: 5006582-11.2013.827.2729 
AÇÃO: Execução Fiscal 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: EDSON FELICIANO DA SILVA – CPF/CNPJ: 118.249.211-87 
Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas, fica o executado: EDSON FELICIANO DA SILVA – CPF/CNPJ: 118.249.211-87, INTIMADO para, caso queira, no prazo 
de prazo de 30 (trinta) dias oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos 
autos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
 
Autos: 0035272-04.2014.827.2729 
AÇÃO: Execução Fiscal 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: WILSENIR MARTINS DIAS – CPF/CNPJ: 414.005.341-00 
Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas, fica o executado: WILSENIR MARTINS DIAS – CPF/CNPJ: 414.005.341-00, INTIMADO para, caso queira, no prazo 
de prazo de 30 (trinta) dias oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos 
autos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
 
Autos: 5001140-40.2008.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
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Executado: VANIA P L CARVALHO – CNPJ/CPF: 03.205.019/0001-62 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5001189-47.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: RESTAURANTE LUZ DO SOL LTDA-ME – CNPJ/CPF: 06.240.361/0001-91 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5001196-39.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: SM SERVIÇOS GRAFICOS LTDA – CNPJ/CPF: 06.969.762/0001-87 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5003310-14.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: K. K. SILVA - ME – CNPJ/CPF: 05.899.311/0001-58 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5003317-06.2010.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: NILDA GOMES DA SILVA – CNPJ/CPF: 024.151.271-91 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5009012-04.2011.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: GRADIENTE ELETRONICA S.A – CNPJ/CPF: 43.185.362/0001-07 
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DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000077-29.1998.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: FAMA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - ME – CNPJ/CPF: 33.568.866/0001-52 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000129-34.2012.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – CNPJ/CPF: 07.779.661/0001-06 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000144-47.2005.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: SAMPAIO E SILVA LTDA – CNPJ/CPF: 02.770.158/0001-76 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000285-22.2012.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: FAUSTO GABRIEL - ME – CNPJ/CPF: 38.146.999/0001-54 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000403-13.2003.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MEDEIROS E RIBEIRO LTDA – CNPJ/CPF: 00.699.457/0001-36 
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DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000758-13.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: F MOREIRA DE JESUS – CNPJ/CPF: 04.027.210/0001-24 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito , nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, 
independentemente de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 
Autos: 5000947-35.2002.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MVM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME – CNPJ/CPF: 
38.141.214/0001-50 
DECISÃO: “(...) Assim, tendo em vista que, apesar das diversas diligências empregadas, restaram infrutíferas as tentativas da 
localização de bens para penhora, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos 
termos do art, artigo 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido tal prazo sem que sejam localizados bens penhoráveis, o que deverá 
ser certificado nos autos, ORDENO o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §1° e 2° da Lei 6.830/80, independentemente 
de nova conclusão ou despacho. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Juíza de Direito Designada (Portaria TJ/TO nº 1454 - DJ nº 4302 de 09/07/2018) 
 

Atos ordinatórios 
Autos: 5029442-06.2013.827.2729 
AÇÃO: Execução Fiscal 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROCURADOR GERAL: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA 
Executado: JOSÉ MAMEDIO OLIVEIRA – CPF/CNPJ: 225.775.133-72 
Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas, fica o executado: JOSÉ MAMEDIO OLIVEIRA – CPF/CNPJ: 225.775.133-72, INTIMADO para, caso queira, no prazo 
de prazo de 30 (trinta) dias oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos 
autos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA SORTEIO DOS JURADOS  O Doutor MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, Juiz de Direito da 
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.... FAZ SABER a todos, advogados e o público em geral, 
que o presente Edital vierem ou dele conhecimento tiverem que, foi designado o dia 06 de novembro de 2018, às 10h00min, 
audiência pública para o sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados que deverão servir como corpo de jurados nas sessões de 
julgamento dos réus que por ventura serão levados a julgamento durante a segunda temporada do Tribunal do Júri do ano de 
2018. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no placar do fórum, até o final da 
temporada. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezoito (13/09/2018). Eu, __ Maria Sandia Brito Campos – Servidora à Disposição do Tribunal, 
lavrei o presente. JUIZ MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
Ação Penal nº 5000483-13.2013.827.2733 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Acusado: ANGELO CÁSSIO ARAÚJO, 
vulgo “GALEGO” FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, 
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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 5000483-13.2013.827.2733 que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado ANGELO CÁSSIO 
ARAÚJO, vulgo “GALEGO”, brasileiro, casado, batedor de tora, nascido aos 03/08/1977 em Brasília/DF filho de Nívia Maria de 
Araújo, incurso nas penas do artigo 121, §2º, I (motivo torpe e promessa de recompensa) e III (meio cruel) e artigo 211, na forma 
do artigo 69, todos do Código Penal, estando atualmente em lugar incerto e não sabido; e não sendo possível INTIMÁ-LO 
pessoalmente, fica por meio do presente, INTIMADO para comparecer na SESSÃO DE JULGAMENTO designada para o 
dia 27 de NOVEMBRO de 2018, às 13h00min, a fim de ser julgado perante o Tribunal do Júri Popular da Comarca de 
Pedro Afonso-TO. 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 treze dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e dezoito (13/09/2018). Eu__, Maria sandia brito Campos – Servidora à Disposição do Tribunal de Justiça, que 
o digitei e subscrevi. JUIZ M. LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS; Ação Penal nº 5000616-55.2013.827.2733; Autor: MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL; Acusado: GILBERTO CARNEIRO DIAS. FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 
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 5000616-55.2013.827.2733 que a Justiça Pública, como Autora, move 
contra o denunciado GILBERTO CARNEIRO DIAS, brasileiro, lavrador, com 27 anos de idade, nascido aos 08 de setembro de 
1995, em Recursolândia-TO, filho de Deusuíta Campo, incurso nas penas do artigo 121, caput, do CP, pelo que se faz mister a 
deflagração da devida Ação Penal, estando atualmente em lugar incerto e não sabido; e não sendo possível INTIMÁ-LO 
pessoalmente, fica por meio do presente, INTIMADO para comparecer na SESSÃO DE JULGAMENTO designada para o 
dia 11 de DEZEMBRO de 2018, às 13h00min, a fim de ser julgado perante o Tribunal do Júri Popular da Comarca de 
Pedro Afonso-TO. 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 treze dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e dezoito (13/09/2018). Eu___, Maria Sandia Brito Campos – Servidora à Disposição do Tribunal de Justiça, 
que o digitei e subscrevi. JUIZ M. LAMENHA DE SIQUEIRA 
 

Portarias 
 
PORTARIA N.º 02 /2018 
O Juiz Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da comarca de Pedro Afonso – TO, no uso de suas 
atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de se assinalar uma época própria para a realização das sessões do 
Tribunal do Júri desta comarca; CONSIDERANDO que a prática tem demonstrado que a concentração das sessões num breve 
período é menos desgastante para as pessoas envolvidas nos julgamentos; CONSIDERANDO que há processos prontos para 
serem julgados, pendentes somente de designação de data; CONSIDERANDO a necessidade de dar-se cumprimento às metas 
do Conselho Nacional de Justiça; RESOLVE adotar as providências a seguir elencadas: Art. 1º. Fica designado o período do dia 
19  de novembro à 19 de dezembro de 2018 para a realização das sessões da 2ª (segunda) temporada do Tribunal do Júri da 
comarca de Pedro Afonso, a ter lugar no salão próprio do fórum local. Art. 2º. Fica desde logo designados os seguintes dias e 
horários para a realização das sessões de julgamento dos processos adiante relacionados: 1-        Autos nº 5000069-
20.2010.827.2733 – Réu (s): Talles Ribeiro de Sousa. Dia 20 de novembro de 2018, às 13h00min; 2-     Autos nº 5000078-
79.2010.827.2733 – Réu (s): Edivaldo Dias de Oliveira. Dia 22 de novembro de 2018, às 13h00min; 3-     Autos nº 5000483-
13.2013.827.2733 – Réu (s): Ângelo Cássio Araújo. Dia 27 de novembro de 2018, às 13h00min; 4-     Autos nº  5001579-
63.2013.827.2733 – Réu (s): Clézio da Silva Brito. Dia 29 de novembro de 2018, às 13h00min; 5-     Autos nº  0000693-
76.2018.827.2733 – Réu (s): Raimundo Cardoso Neponuceno. Dia 04 de dezembro de 2018, às 13h00min; 6-    Autos nº 
5000001-17.2003.827.2733 – Réu (s): Ivandir Savedra. Dia 06 de dezembro de 2018, às 13h00min; 7-     Autos nº 5000616-
55.2013.827.2733 – Réu (s): Gilberto Carneiro Dias. Dia 11 de dezembro de 2018, às 13h00min; 8-     Autos nº 0002488-
54.2017.827.2733 – Réu (s): Lenisilvio Rodrigues Lima. Dia 13 de dezembro de 2018, às 13h00min; Art. 3º. Fica, também, 
desde logo assinalado o dia 06 de novembro de 2018, às 10h00min, na sala de audiências da Vara Criminal do Fórum da 
comarca de Pedro Afonso, para a realização do sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados que prestarão serviço na referida 
temporada, devendo, após o sorteio, ser expedido o edital previsto no art. 435 do CPP, bem assim serem notificados 
pessoalmente os jurados. Parágrafo Único- Faça-se constar no expediente de intimação dos jurados a transcrição do que 
dispõe os art.436 e 446, do CPP. Art. 4º. Incumbe à escrivania criminal adotar, de imediato, todas as providências necessárias à 
realização da sessão, inclusive a intimação do Ministério Público, do acusado e seu defensor e das testemunhas, especialmente 
nos casos em que a comunicação deva se fazer por carta precatória ou por meio de edital. PUBLIQUE-SE, afixando-se uma 
cópia no placar do fórum, até o fim do júri. JUNTE-SE, por cópia, nos autos dos processos acima mencionados. COMUNIQUE-
SE a Ordem dos Advogados, Subseção Pedro Afonso, a Defensoria Pública e o Ministério Público. DADO E PASSADO nesta 
comarca de Pedro Afonso – TO, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (12/092018). JUIZ M. 
LAMENHA DE SIQUEIRA 
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PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE (QUINZE) 15 DIAS 
AÇÃO PENAL N°: 5000068-03.2008.827.2734 RÉU: DOMINGOS BISPO DOS SANTOS A Doutora CIBELE MARIA BELLEZIA, 
Juíza de Direito desta Comarca de Peixe-TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com o prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento que nos autos acima epigrafado FICA INTIMADO DA 
SENTENÇA o acusado: DOMINGOS BISPO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, trabalhador braçal, nascido aos 08/02/1959, filho 
de Maria Bispo Guedes, residente na Rua Dona Maria K. Figueiredo, Qd. 12, Lt. 13, Casa 01, Corjunto Caiçara, Goiânia/GO, 
CEP 74.775-018. Atualmente em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO pelo presente edital fica INTIMADO por todo conteúdo do 
evento 22, cuja parte final a seguir transcrita. Vistos etc... O reeducando, DOMINGOS BISPO DOS SANTOS foi submetido à 
medida de segurança: Internação em Hospital de Custodia e Tratamento psiquiátrico, ou na falta, em outro estabelecimento. O 
réu foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,§2º inciso II e IV, do Código Penal pela prática de homicídio em face 
da vítima Hilario Pereira dos Reis, fato ocorrido no dia 17 de março do ano de 1991, na cidade de Peixe-TO. Em razão do delito, 
o réu foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Nessa oportunidade, foi então aplicada MEDIDA DE SEGURANÇA, de 
internação em hospital de custódia ou outro estabelecimento adequado, submetido a tratamento psiquiátrico, por prazo 
indeterminado, enquanto o mesmo não passar por perícia médica para constatar sua periculosidade. (...). Considerando o grande 
lapso temporal decorrido da data do trânsito em julgado, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição. Assim, 
tratando-se de matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser analisada e acolhida de ofício, tenho que a prescrição ocorreu. 
POR TAIS RAZÕES, reconheço a prescrição da pretensão Executória do Estado, e declaro extinta à MEDIDA DE SEGURANÇA: 
Internação em Hospital de Custodia e Tratamento psiquiátrico, ou na falta, em outro estabelecimento de DOMINGOS BISPO 
DOS SANTOS, ex vi do disposto no art. 109, c/c artigo 110, caput, § 1°, todos com Código Penal. Determino sejam 
restabelecidos os direitos políticos do condenado referente a este processo, oficiando-se ao Juízo Eleitoral da Zona onde o 
mesmo é eleitor. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Peixe -TO, 03 de abril de 2018. Cibele Maria Bellezzia Juíza de Direito. Para conhecimento de todo o presente 
Edital, cujo 2° via fica afixada no local de costume e circulado no Diário da Justiça. Dado e Passado nesta cidade de Peixe, 
Estado do Tocantins, aos 11 de Setembro de 2018. Eu, Eliane Dias de Castro. Assistente Administrativo lavrei o presente, o 
digitei e subscrevi. Dra. CIBELE MARIA BELLEZIA – Juíza de Direito. 
 

PIUM 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL: INTIMAÇÃO PRAZO 15 DIAS 
ACUSADO: PAULO RODRIGUES DE SOUZA 
Excelentíssimo Doutor Jorge Amancio de Oliveira, Juiz de Direito desta Comarca de Pium, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quantos que o presente Edital com prazo de (15) quinze dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que 
perante o Juizo da Única Escrivania Criminal da Comarca de Pium-TO tramita a Ação Penal, n° 0000445.07.2018.827.2735, que 
a Justiça Pública, corno autora move contra o acusado. PAULO RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, natural de Grajau-MA, filho 
de José Rodrigues de Souza e Maria Rodrigues de Souza, atualmente em lugar incerto e não sabido, CPF n° 043.506.021-00, 
fica ele, por este Edital, INTIMADO. Para comparecer a Audiência de Instrução e julgamento designada para o dia 27/11/2018 ás 
16:00 horas neste fórum local, localizado na Rua 03 n° 100 Pium-TO no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 396 do 
CPP. E para conhecimento de todos é publicado o presente Edital, cuja segunda via fica afixada no local de costume. DADOS E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Pium, Estado do Tocantins, aos 11 dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezoito (11/09/2018). Eu, (Sebastião César P. de Sousa) Escrivão Judicial, lavrei o presente. Jorge Amancio de Giveira, Juiz de 
Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Intimações aos advogados 
Processo nº: 0001653-20.2018.827.2737 
Espécie: AÇÃO REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 
Requerente: RAFAEL RODRIGUES MERSCHPACKER 
Requerida: THAIS REIS DONIZETE 
Advogados do requerente: Drª. HEIDI VAN ATZINGEN – OAB/SP 68.264, Dr. MARTIM DE ALMEIDA SAMPAIO – OAB/SP 
76.225 e  Dr. EDUARDO VON ATZINGEN DE ALMEIDA SAMPAIO-OAB/SP 309023   
INTIMAÇÃO dos Advogados da parte requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17 DE 
OUTUBRO DE 2018, ÀS 14:20 HORAS, no Fórum de Porto Nacional/TO, do Despacho( evento4) e da Expedição da Carta 
Precatória(evento 7). Ficam os referidos Advogados cientificados de que a tramitação dos autos será exclusivamente por forma 
eletrônica, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos 
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processuais em geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 (Art. 1º, § 3º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7/ 
2012-TJ/TO). 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 ( TRINTA) DIAS  
Processo nº 0000677-44.2017.827.2738 - Tutela e Curatela – Nomeação  
Requerente: ADIMILSON MARINHO DE MOURA 
 Requerido: JOÃO BATISTA MARINHO DE MOURA 
INTERDITADO: JOÃO BATISTA MARINHO DE MOURA, CPF Nº 968.360.401-34, residente e domiciliado na Fazenda Santa 
Luzia, Zona Rural, Município de Taguatinga/TO 
 FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS acerca da sentença prolatada no processo em epígrafe 
que interditou o requerido e nomeou a requerente como sua curadora, abaixo transcrita em seu dispositivo. SENTENÇA: " 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial para nomear o Autor como CURADOR do seu irmão ora Requerido tão 
somente para representá-lo nos atos de natureza patrimonial e negocial, especialmente para administrar o seu benefício 
previdenciário, além dos atos previstos no art. 1.782 do Código Civil (emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 
demandar ou ser demandado e atos que não sejam de mera administração). Em consequência, resolvo o mérito da lide (CPC, 
487). Sem custas, eis que defiro às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, 98). Tendo em vista que a 
Defensoria Pública já atua no polo ativo da demanda, condeno o Estado do Tocantins na obrigação de arcar com os honorários 
advocatícios da Curadora Especial nomeada ao interditando (ANA GIZELE DO NASCIMENTO SANTOS TO 7063), cujo valor fixo 
em R$ 700,00 (setecentos reais). Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do 
Código Civil, a sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial 
de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo 
total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Lavre-se o Termo de Compromisso do curador. 
Transitada em julgado, feitas as anotações necessárias, baixe-se o processo. P. R. I. Taguatinga/TO, 08 de agosto de 2018. 
Iluipítrando Soares Neto - Juiz de Direito em Substituição 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
Autos nº: 0003365-75.2014.827.2740 
Chave nº: 219031219314 
Ação: Modificação de Curatela 
Requerente: MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUSA 
Requerido: JOSÉ ALVES DA SILVA E JULIÃO FERNANDES DE SOUSA 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a SUBSTITUIÇÃO DA CURATELA de JULIÃO FERNANDES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da 
Carteira de Identidade RG nº805341, SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.175.201-62, residente e domiciliado no 
Assentamento Sancha, Zona Rural de São Bento do Tocantins-TO, Distrito Judiciário de Araguatins-TO, e nomeando a 
requerente MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUSA, brasileira, viúva, aposentada, portadora da CI RG nº. 386.488, SSP/TO, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 860.237.131-49, residente e domiciliada no Assentamento Sancha, Zona Rural de São Bento do 
Tocantins-TO, sua Curadora. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “Diante do exposto, e em 
consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC e DEFIRO A 
MODIFICAÇÃO DE CURATELA do interditado Julião Fernandes de Sousa, ficando MARIA DE LOURDES VIEIRA DE SOUSA 
nomeada como sua nova curadora, sendo que a mesma não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis 
ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. nome do interditando se e quando for instada a 
tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio. Em atenção ao disposto no 
artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil: (a) inscreva-se a presente decisão no 
Registro Civil de Pessoas Naturais da Cidade de São Sebastião do Tocantins/TO; (b) publique-se no diário da justiça eletrônico 
por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias; (c) com a confirmação da movimentação desta sentença, fica ela 
automaticamente publicada na rede mundial de computadores. Após, expeça-se novo TERMO DE CURATELA DEFINITIVA, 
sendo que no referido termo, deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 759 do Código de Processo 
Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após o transito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em 
seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Tocantinópolis/TO, data do sistema. HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito.” Tocantinópolis, 12 de setembro de 
2018 HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

Decisão nº 4016, de 13 de setembro de 2018 
Cuidam os autos de solicitação da ESMAT para contratação direta por inexigibilidade de licitação de instrutor por intermédio de 
empresa especializada, para ministrar o Projeto de Atenção à Saúde: “O comportamento preventivo para a melhoria da 
Qualidade de Vida”  - PAS,  no período de 17 de setembro a 04 de outubro de 2018, para magistrados e servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer nº 1976/2018 da Controladoria Interna (evento 2190166), no Parecer nº 
1982/2018 da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2191504), e, comprovada a disponibilidade 
orçamentária (evento 2186040), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada 
pelo Senhor Diretor-Geral, por meio do Despacho nº 54368/2018 (evento 2191868), nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso 
VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação direta da para a contratação direta da Professora Mestra Evanuzia 
Luiza de Oliveira, através da empresa EVANUZIA L. DE OLVIEIRA - ME, para ministrar Projeto de Atenção à Saúde: “O 
comportamento preventivo para a melhoria da Qualidade de Vida” – Workshop “Produtividade x Relacionamento x 
Saúde ocupacional, é possível ter tudo isso ao mesmo tampo?” e Workshops “Saúde ocupacional, qualidade de vida e 
inteligência emocional: como andar juntas?” Turma I, II, III, IV e V para magistrados e servidores do Poder Judiciário, no 
período de 17.09.2018 a 04.10.2018, pelo valor total de R$ 41.415,34 (quarenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e 
quatro centavos), oportunidade em que AUTORIZO o empenho respectivo. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos à: 
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva; 
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho à contratada. 
3. DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
  
Decisão nº 4041, de 13 de setembro de 2018 
Tratam os autos de solicitação da ESMAT para inscrição e participação das servidoras Ana Beatriz de Oliveira Pretto, matrícula: 
352518, Débora Regina Honório Galan, matrícula: 237154 e Maria Luiza Consolação P. Nascimento, matrícula: 26563, no Curso 
de Extensão Educação Corporativa, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional , a ser realizado na cidade 
de São Paulo - SP, nos dias 13, 14,15 e 27, 28, 29 de setembro, 18, 19 e 20 de outubro do corrente ano, promovido 
pela  FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO,  CNPJ 44.315.919/0001-4, conforme evento 2179584. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer nº 1991/2018 da Controladoria Interna (evento 2193436) no Parecer  nº 
1995/2018 da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 2194387) e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 2193092), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, por meio do Despacho nº 54718/2018, nos termos do inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 
8.666/93 (evento 2194473), visando à contratação da FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO,  CNPJ 44.315.919/0001-
4, para ministração do curso em referência, pelo valor total de R$ 12.510,00 (doze mil quinhentos e dez reais), conforme 
proposta sob o evento 2192391, oportunidade em que AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual, 
juntamente com o Projeto Básico, substituirá o instrumento contratual, a teor do que dispõe o art. 62 da Lei 8.666/1993. 
PUBLIQUE-SE. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada  e demais providências pertinentes; e 
3. DEESMAT para ciência e acompanhamento do feito. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA Nº 1973/2018, de 12 de setembro de 2018 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias do magistrado Lauro Augusto Moreira Maia, matrícula nº 167049, relativas ao exercício de 
2018, marcadas para o período de 01 a 30/10/2018, para serem usufruídas em 06/03 a 04/04/2019, em razão de interesse da 
administração.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURIPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 1974/2018, de 12 de setembro de 2018 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jossanner Nery Nogueira Luna, matrícula nº 291148, relativas ao exercício de 

2018, marcadas para o período de 20/11 a 19/12/2018, para serem usufruídas em 01 a 30/07/2020, em razão de interesse da 
administração.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURIPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Portaria Nº 1965, de 12 de setembro de 2018 
Dispõe sobre regras de participação, frequência, aproveitamento 
e ressarcimento relativos às ações de educação continuada, 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o princípio da eficiência, disposto no art. 37, e a previsão de cursos de formação e aperfeiçoamento dos 
servidores públicos e magistrados como finalidades das Escolas de Magistratura e de Governo, com o objetivo de cumprir o 
contido nos arts. 39, § 2º, e 93, IV, da Constituição da República; 
CONSIDERANDO a missão institucional da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) de formar e aperfeiçoar os 
magistrados e servidores em busca de boas práticas e da excelência da prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO a educação como o processo de aprimoramento integral, cabendo-lhe construir em cada homem e mulher a 
consciência da necessidade de seu desenvolvimento técnico, cultural, social, emocional e comportamental, contribuindo, assim, 
para a construção de uma sociedade mais justa e solidária; 
CONSIDERANDO a preocupação com a otimização de recursos públicos disponíveis para as atividades de educação continuada 
no âmbito da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, notadamente relativos à função social de o Poder Judiciário e de a 
ESMAT contribuírem com a formação dos integrantes do sistema de justiça e da comunidade em geral; 
CONSIDERANDO deliberação do Conselho Institucional e Acadêmico da ESMAT, na reunião do dia 4 de setembro de 2018; 
CONSIDERANDO, finalmente, a importância de se fortalecer e consolidar a Escola Superior da Magistratura; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 18.0.000023535-7, 
RESOLVE 
  
Art. 1º As atividades de educação continuada, sendo elas capacitação, aperfeiçoamento ou qualificação, voltadas ao 
desenvolvimento profissional e humano de magistrados, servidores, integrantes do sistema de justiça e comunidade em geral 
são reguladas pelas normas estabelecidas nesta Portaria, fundamentando-se nos seguintes princípios: 
I - vinculação ao Plano Estratégico do Tribunal de Justiça; 
II - oportunidades equânimes aos servidores, assim como aos magistrados; 
III - incentivo ao autodesenvolvimento e ao desenvolvimento contínuo; 
IV - corresponsabilidade de gestores, magistrados, servidores, integrantes do sistema de justiça e comunidade em geral nas 
atividades de capacitação; 
V - estímulo à pesquisa; 
VI - disseminação de conhecimentos, com vista ao desenvolvimento do ser humano em sua plenitude; 
VII - adoção do modelo de Gestão de Pessoas baseado em competências. 
§ 1º Compete, exclusivamente, à ESMAT o desenvolvimento, o acompanhamento, a coordenação e a realização das atividades 
referidas no caput deste artigo. 
§ 2º Os magistrados, servidores, integrantes do sistema de justiça e comunidade em geral, uma vez matriculados em atividade 
de educação continuada, promovida pela ESMAT, são considerados seus alunos e assim denominados para os fins desta 
Portaria. 
Art. 2º A iniciativa para participação em atividades de educação continuada, previstas no caput do art. 1º desta Portaria pode ser 
do magistrado, do servidor interessado, da sua chefia imediata e, ainda, dos integrantes do sistema de justiça e da comunidade 
em geral, quando houver vagas disponibilizadas para esse público. 
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§ 1º A chefia imediata poderá indicar servidores para participar das atividades, mediante comunicação escrita à ESMAT com 
antecedência mínima prevista em edital próprio. 
§ 2º As atividades de educação continuada, que interessem a mais de uma unidade administrativa ou judicial terão as vagas 
distribuídas por meio de critérios estabelecidos pela ESMAT, a fim de permitir a participação do maior número de unidades 
interessadas, de acordo com as possibilidades orçamentárias. 
§ 3º A participação de servidores e magistrados em atividades externas será submetida à apreciação do Conselho de Cursos e 
Diretoria da ESMAT para manifestação sobre pertinência e compatibilidade do curso ou atividade com a prestação jurisdicional 
da ação educacional e confirmada após autorização do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
§ 4º Fica facultado ao magistrado e servidor do Poder Judiciário o custeio parcial ou total de sua participação em atividades 
externas, as quais estão condicionadas, ainda, à liberação do serviço. 
Art. 3º O aperfeiçoamento profissional ou humano com pertinência à melhoria, direta ou indiretamente, da prestação jurisdicional 
é condição indispensável para a participação de magistrados e servidores do Poder Judiciário em atividades de educação 
continuada e de desenvolvimento. 
Art. 4º Os magistrados e servidores do Poder Judiciário beneficiados pelas atividades descritas no art. 1º desta Portaria 
assumem, automaticamente, o compromisso de: 
I - disseminar os conhecimentos adquiridos durante a atividade, quando solicitado pelo Tribunal ou pela ESMAT, de modo que 
cumpram com o papel de agente multiplicador; 
II - apresentar à ESMAT, até o décimo quinto dia útil após o encerramento da atividade externa, certificado ou comprovante de 
participação, fornecido pela entidade promotora, sob pena de ressarcimento dos custos despendidos pelo Tribunal. 
Art. 5º A desistência do aluno inscrito ou matriculado deverá ser comunicada por escrito à ESMAT até o início da atividade ou 
curso, de forma a possibilitar a participação de outro interessado e não causar prejuízo financeiro ao Tribunal, uma vez definido o 
número de vagas para a atividade educacional. 
Parágrafo único. O aluno que inobservar o disposto no caput deste artigo e não comparecer em nenhum momento do curso ou 
atividade terá sua matrícula cancelada, mediante notificação da Secretaria Acadêmica, e ficará automaticamente impedido de 
participar em qualquer atividade de educação continuada promovida ou custeada pela ESMAT pelo período de 2 (dois) meses, 
salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em lei. 
Art. 6º Iniciado o curso, o aluno regularmente matriculado, seja ele magistrado ou servidor do Poder Judiciário, que não tiver sua 
matrícula cancelada, nos termos do artigo anterior, for reprovado por motivo de falta estará sujeito: 
I - à perda do direito de participar de ações de capacitação custeadas ou promovidas pela ESMAT por 2 (dois) dois meses; e 
II - ao ressarcimento total das despesas havidas pelo Tribunal de Justiça para sua capacitação, conforme valores apurados após 
a conclusão do curso. 
§ 1º Para fins de ressarcimento, os valores são calculados com base no custo total da atividade ou curso que será rateado entre 
o número de vagas, incluindo-se valor de hora-aula de instrutores internos ou externos, passagens aéreas, hospedagem, 
alimentação, materiais didáticos, sistema de transmissão, entre outros, conforme o caso. 
§ 2º Ao magistrado e servidor do Poder Judiciário ativo, aposentado ou pensionista, as reposições e indenizações ao erário serão 
comunicadas pelo Tribunal de Justiça para pagamento, que poderá ser descontado em folha. 
§ 3º O pagamento poderá ser parcelado, a pedido do interessado, sendo que o valor de cada parcela não poderá ser superior a 
10% (dez por cento) da remuneração, provento ou pensão. 
§ 4º O magistrado ou servidor do Poder Judiciário em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o débito. 
Art. 7º O aluno integrante do sistema de justiça ou da comunidade em geral que, iniciado o curso, não tiver sua matrícula 
cancelada nos termos do art. 5º e for reprovado por motivo de falta, estará sujeito à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela ESMAT por 6 (seis) meses. 
Parágrafo único. Em caso de reincidência, o prazo fixado no caput deste artigo será de 12 (doze) meses. 
Art. 8º O aluno que interromper sua participação na atividade por motivo de licença ou de afastamento previstos em lei estará 
isento das penalidades cominadas no art. 7º. 
Art. 9º Para os fins dos arts. 6º e 7º desta Portaria, considerar-se-á reprovado por falta o aluno que descumprir mais de 25% 
(vinte e cinco por cento) da carga horária total da ação de capacitação. 
Art. 10. Após o término do curso ou atividade, a Secretaria Acadêmica da ESMAT elaborará relatório de alunos reprovados e 
aprovados e encaminhará à Coordenação do Curso para notificação dos alunos reprovados por falta para apresentarem 
manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
Parágrafo único. Após análise e deliberação do Conselho de Cursos e Diretoria Geral da ESMAT, a Secretaria Acadêmica 
comunicará os alunos acerca da penalidade aplicada, quando for o caso. 
Art. 11. O aluno que participar de ações de educação continuada, custeadas total ou parcialmente pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, cuja duração seja igual ou superior a 6 (seis) meses, compromete-se a não se desligar voluntariamente da 
atividade funcional no órgão de origem, durante ou após a conclusão do curso, por período correspondente ao da sua 
qualificação. 
§ 1º Em caso de exoneração a pedido para posse em cargo inacumulável em outro órgão público, o aluno não estará sujeito às 
regras de ressarcimento previstas no art. 6º desta Portaria. 
§ 2º Em caso de exoneração ou de posse em cargo inacumulável em outro órgão público, durante a realização da ação de 
educação continuada, o aluno não ficará, por esse motivo, impedido de concluir o curso. 
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Art. 12. Os casos omissos serão encaminhados à Direção da ESMAT para análise e solução pertinente. 
Art. 13. As disposições contidas nesta Portaria aplicam-se aos processos iniciados a partir de sua publicação. 
Art. 14. É revogada a Portaria nº 311, de 18 de maio de 2012. 
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação. 
Palmas, 12 de setembro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

 
Portaria Nº 1972, de 12 de setembro de 2018 
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 18.0.000023756-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica concedida promoção funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, que nas datas assinaladas tenham cumprido 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. 
Palmas, 12 de setembro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 1.972, de 12 de setembro de 2018) 

Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Promoção Classe Padrão Classe Padrão 

172942 ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY Escrivão Judicial  B 10  C 11 29/08/2018 

276043 KELCIO CUNHA FREITAS Oficial de Justiça/Avaliador  B 10  C 11 08/08/2018 

209748 LEIDE LAURA FERREIRA SODRE Técnico Judiciário  B 10  C 11 24/08/2018 

352628 THIAGO GOMES VIEIRA Contador/Distribuidor A 5 B 6 02/08/2018 

 

 
Portaria Nº 1971, de 12 de setembro de 2018  
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 18.0.000023756-2, 
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 tenham cumprido 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. 
Palmas, 12 de setembro de 2018. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER 
Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 1.971, de 12 de setembro de 2018) 

Matr. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

352141 ALEXS GONÇALVES COELHO Escrivão Judicial B 6 B 7 26/08/2018 
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352627 BETHANIA TAVARES DE ANDRADE Técnico Judiciário B 6 B 7 23/08/2018 

352615 CINTHIA MARINA DA SILVA Técnico Judiciário B 6 B 7 20/08/2018 

100584 CLAUDIA ROMAO NICEZIO Escrivão Judicial C 14 C 15 07/08/2018 

352004 
CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA 
BEZERRA 

Escrivão Judicial B 6 B 7 27/08/2018 

352625 DIOGENES MIRANDA TEIXEIRA Técnico Judiciário B 6 B 7 24/08/2018 

227060 DURVANIO DIVINO DA SILVA Porteiro de Auditório C 13 C 14 08/08/2018 

213860 EDILENE ALVES COSTA GOMES Técnico Judiciário C 14 C 15 20/08/2018 

352630 ELIAS PEREIRA DE SOUSA Técnico Judiciário B 6 B 7 26/08/2018 

352632 ESMERALDA DE FATIMA A. ORNELAS Técnico Judiciário B 6 B 7 27/08/2018 

231760 FABIA SOARES SIRIANO Técnico Judiciário C 12 C 13 31/08/2018 

259826 GILDEON RODRIGUES DA SILVA 
Oficial de 
Justiça/Avaliador 

C 11 C 12 30/08/2018 

261650 GLACIELLE BORGES TORQUATO Analista Judiciário B 6 B 7 24/08/2018 

352620 IARA SILVIA ROESKI Escrivão Judicial B 6 B 7 30/08/2018 

245156 IARA TELES DE SOUSA Técnico Judiciário C 12 C 13 12/08/2018 

352330 ILDENIZE MARIA PEREIRA ROSA Escrivão Judicial B 6 B 7 20/08/2018 

245940 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA LIMA Técnico Judiciário C 12 C 13 17/08/2018 

352515 JOAO CAMPOS DE ABREU JUNIOR 
Oficial de 
Justiça/Avaliador 

B 6 B 7 20/08/2018 

229740 LIDIANE MANDUCA AYRES LEAL Técnico Judiciário C 12 C 13 09/08/2018 

352633 LILIAN CARVALHO LOPES Auxiliar Judiciário B 6 B 7 27/08/2018 

245842 NEIDE DE SOUZA GOMES PESSOA Técnico Judiciário C 12 C 13 11/08/2018 

352623 NELSON DE BARROS SIMÕES NETO Técnico Judiciário B 6 B 7 24/08/2018 

352635 SILVANA CARVALHO DE CASTRO PIRES Contador/Distribuidor B 6 B 7 30/08/2018 

352621 TASSIO GONÇALVES BALIZA Técnico Judiciário B 6 B 7 24/08/2018 

145749 WEBER HOLMO BATISTA Analista Judiciário B 6 B 7 24/08/2018 

 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2946/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/17079 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Euripedes do Carmo Lamounier, Des - Desembargador, Matrícula 11386, o valor de 
R$ 710,75, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 1.125,44, descontado o valor de R$ 54,55, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 13/09/2018 a 13/09/2018, com a finalidade de participar da posse 
do Presidente do STF e CNJ, Ministro Dias Toffoli, conforme SEI nº 18.0.000022872-5.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2947/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/17460 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Roberto Ferreira Ribeiro, Juz1 - Juiz de Direito de 1ª Entrância, Matrícula 
352459, o valor de R$ 1.504,45, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado 
o valor de R$ 109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 558,45, por seu 
deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 30/08/2018 a 01/09/2018, com a finalidade de participar 
do III Encontro CEJUSC e II seminario sobre politicas publicas de tratamento adequado de conflitos.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2948/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/17173 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Euripedes do Carmo Lamounier, Des - Desembargador, Matrícula 11386, o 
valor de R$ 734,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 562,72, descontado o valor de R$ 
109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no 
período de 10/09/2018 a 11/09/2018, com a finalidade de visitar obra da nova sede do Fórum de Taguatinga e participar da 
cerimônia de instalação do CEJUSC de Natividade, conforme SEI - 18.0.000023064-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Nelson Brito de Sena, Assistente de Gabinete de Desembargador, Matrícula 352873, o 
valor de R$ 566,17, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 
109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no 
período de 10/09/2018 a 11/09/2018, com a finalidade de visitar obra da nova sede do Fórum de Taguatinga e participar da 
cerimônia de instalação do CEJUSC de Natividade, conforme SEI - 18.0.000023064-9.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2949/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/16083 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Genara de Freitas Lopes, Assistente Administrativo, Matrícula 353514, o valor de R$ 
325,28, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 54,55, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Palmas-TO, no 
período de 31/08/2018 a 01/09/2018, com a finalidade de participar do II Seminário sobre Políticas Públicas de Tratamento 
Adequado de Conflitos e III Encontro CEJUSCs.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2950/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/16399 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Vandre Marques e Silva, Juzs - Juiz de Direito Substituto, Matrícula 352453, o valor 
de R$ 927,09, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 
109,10, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 403,13, por seu deslocamento de 
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Ananas-TO para Palmas-TO, no período de 30/08/2018 a 01/09/2018, com a finalidade de para participar do II Seminário sobre 
Políticas Públicas de Tratamento Adequado de Conflitos.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2951/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/16962 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Eduardo Barbosa Fernandes, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 
129941, o valor de R$ 2.059,38, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, 
descontado o valor de R$ 218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 378,40, por 
seu deslocamento de Arraias-TO para Palmas-TO, no período de 11/09/2018 a 15/09/2018, com a finalidade de participar das 
aulas do mestrado.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2952/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/16964 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Eduardo Barbosa Fernandes, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 
129941, o valor de R$ 2.481,42, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado 
o valor de R$ 218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º 
e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 378,40, por seu 
deslocamento de Arraias-TO para Palmas-TO, no período de 25/09/2018 a 30/09/2018, com a finalidade de participar das aulas 
do mestrado na Esmat.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2953/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/17334 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Esmar Custodio Vencio Filho, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 
130180, o valor de R$ 3.782,70, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, 
descontado o valor de R$ 218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a 
Taxa de Embarque, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cuiaba-MT, no período de 18/09/2018 a 22/09/2018, com a 
finalidade de participar da XI Reunião Periódica da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios dos Tribunais de Justiça.  

Art. 2º Conceder ao servidor Fabricio Caetano Vaz, Auxiliar Judiciário, Matrícula 352555, o valor de R$ 3.023,05, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 675,26, descontado o valor de R$ 218,20, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de Embarque, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Cuiaba-MT, no período de 18/09/2018 a 22/09/2018, com a finalidade de participar da XI Reunião Periódica da 
Câmara Nacional de Gestores de Precatórios dos Tribunais de Justiça.  

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

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2954/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/17266 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado José Ribamar Mendes Júnior, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 
139545, o valor de R$ 2.938,63, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 844,07, descontado o 
valor de R$ 218,20, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, acrescido de R$ 202,58 referente a Taxa de 
Embarque, por seu deslocamento de Palmas-TO para Joinville-SC, no período de 10/09/2018 a 13/09/2018, com a finalidade de 
participar do Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado, SEI nº 18.0.000020904-6.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2955/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/17126 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Edilia Ayres Neta Costa, Técnico Judiciário, Matrícula 147155, o valor de R$ 668,07, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 218,20, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 
11/09/2018 a 14/09/2018, com a finalidade de para participação do Curso de Mestrado de Prestação jurisdicional e Direitos 
Humanos na ESMAT.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2956/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/17127 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Edilia Ayres Neta Costa, Técnico Judiciário, Matrícula 147155, o valor de R$ 469,40, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 163,65, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 034/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 
26/09/2018 a 28/09/2018, com a finalidade de para participação no curso de Mestrado de Prestação Jurisdicional e Direitos 
Humanos na ESMAT.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2957/2018, de 12 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/15087 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Fabio Costa Gonzaga, Juz3 - Juiz de Direito de 3ª Entrância, Matrícula 290739, o 
valor de R$ 750,34, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 
54,55, conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º 
da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 171,83, por seu deslocamento de Guarai-
TO para Palmas-TO, no período de 31/08/2018 a 01/09/2018, com a finalidade de participação II Seminário sobre Políticas 
Públicas de Tratamento Adequado de Conflitos.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2958/2018, de 13 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 034/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2018/16909 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Baldur Rocha Giovannini, Juz2 - Juiz de Direito de 2ª Entrância, Matrícula 352253, o 
valor de R$ 789,53, relativo ao pagamento de 2 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de R$ 54,55, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 034/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2018/16534, no 
período de 31/08/2018 a 01/09/2018, com a finalidade de II Seminário Politicas Publicas de Tratamento adequado de conflitos 
CEJUSC.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA Nº 1980/2018, de 13 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PRETTO, matrícula nº 352518, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 12 a 15/09/2018, a partir de 12/09/2018 até 15/09/2018, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 07 a 10/01/2019, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 1940/2018, de 10/11/2018, publicada no DJ 4346, de 11/09/2018.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Carlos Henrique Drumond Soares Martins 
Diretor Geral Substituto 

 
PORTARIA Nº 1987/2018, de 13 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor ROBERTO CARLOS PIRES, matrícula nº 352342, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 10 a 24/09/2018, a partir de 10/09/2018 até 24/09/2018, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 07 a 21/01/2019, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 
PORTARIA Nº 1988/2018, de 13 de setembro de 2018 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora DARCY RESENDE FERREIRA BITTENCOURT, matrícula nº 281838, relativas ao 
período aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 13 a 24/09/2018, a partir de 13/09/2018 até 24/09/2018, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 08 a 19/07/2019, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Francisco Alves Cardoso Filho 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETORA: MARISTELA ALVES REZENDE 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital que, no uso de suas atribuições legais, por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível  da Comarca de Araguaína, doutor Deuzamar Alves Bezerra, 
no Evento 2192083, e, considerando a decisão exarada pelo desembargador-presidente Eurípedes Lamounier, no Evento 
2193323, ambos do SEI nº17.0.000031555-9, que acolheu a sugestão do referido magistrado, para dar publicidade acerca da 
existência de contas judiciais, relacionadas neste ato, as quais se encontram vinculadas ao Juizado Especial Cível da Comarca 
de Araguaína, cujos processos a que pertencem não foram localizados, para que as partes interessadas, no prazo de vinte dias, 
mediante comprovação da titularidade, solicitem o levantamento do valor, caso confirme a legitimidade ao mister. 
Transcorrido o prazo sem a manifestação, os valores serão transferidos ao Funjuris, por meio de Alvará, resguardando direito de 
futura reivindicação, hipótese em que será analisada sua restituição pelo respectivo Juízo.  A solicitação deverá ser efetivada por 
meio de requerimento na Vara de origem do depósito. 

AG OP CONTA DG NÚMERO PROCESSO 
NOME DO 

RECLAMANTE DOCTO RCMTE 
NOME DO 

RECLAMADO DOCTO RCMDO 
SALDO 
TOTAL 

0610 040 01504193 5 71222002 
DEROCI MACENO 

BOTELHO 00000000000000 CELIO FERRETTI 00000000000000 
R$ 

2.431,27 

0610 040 01504092 0 109872006 
JORDANA RIBEIRO 

LINO 00000000000000 

EDSON JOSE 
ALMEIDA DOS 

SANTOS 00064296288253 
R$ 

1.795,98 

0610 040 01500950 0 102002005 

MONALIZA 
FERNANDES DA 

CUNHA 00000000000000 
SOCIC SOCIEDADE 
COMERCIAL IRMA 04049497002560 

R$ 
216,81 

0610 040 01500949 7 102002005 

MONALIZA 
FERNANDES DA 

CUNHA 00000000000000 
SOCIC SOCIEDADE 

COMERCIAL IR 04049497002560 
R$ 

142,87 

0610 040 01501595 0 110802006 
MARIA DE FÁTIMA 
ALVES DE PAULA 00000000000000 

COMPANHIA 
EXCELSIOR DE 

SEGUROS 33054826000192 
R$ 

1.638,13 

0610 040 01502437 2 17.710/2009 

FRANCISCO DE 
ASSIS DA 

CONCEICA 00000000000000 
BRASIL TELECOM 

S/A 76535764032509 
R$ 

2.830,83 

0610 040 01504752 6 24.304/2012 
ELISIARIO ALVES 

DOS SANTOS 00016931866168 

BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS 

S/A 07207996000150 
R$ 

22.599,25 

0610 040 01505890 0 21.321/2011 
MARIA BETANIA DE 

MORAIS SOUSA 00099922169134 
HSBC BANK BRASIL 

S.A. - BANCO 01701201000189 
R$ 

4.805,24 

0610 040 01502374 0 186352010 
DIVINO FERNANDES 

PEDRO 00058375376191 
BRASIL TELECOM 

S/A 76535764032509 
R$ 

157,52 

0610 040 01502326 0 128152007 

JOSE MAURO 
EDUARDO 

MENDONCA 00000000000000 
ROSINEIDE DE 
OLIVEIRA REIS 00097590924172 

R$ 
623,60 

0610 040 01503632 0 147552008 
MERCIA SIMONE 
DO NASCIMENTO 00098356151449 

TAM LINHAS A?REAS 
S.A. 02012862000160 

R$ 
1.408,02 

0610 040 01501654 0 988705 
MIGUEL VINICIUS 

SANTOS 00000000000000 
TELEGOIAS 

CELULAR S A 02341506000190 
R$ 

448,87 

0610 040 01505908 7 248622012 
MARIA VIEIRA 

SOUZA 00043797245300 TIM CELULAR S.A. 04206050000180 
R$ 

2.719,12 

0610 040 01505893 5 215392011 
GENECI DA SILVA 

GOMES 00000000000000 
CETELEM BRASIL SA 

- CREDITO FI 03722919000187 
R$ 

4.020,20 
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0610 040 01501663 9 87812004 
ENIO ELVIS LUIZ 

GOMES 00000000000000 EDITORA GLOBO S A 00000000000000 
R$ 

1.648,13 

0610 040 01500191 7 156882008 
CARVALHO E 
COSTA LTDA 00000000000000 

SAMSUNG 
ELETRONICA DA 

AMAZONIA L 00000000000000 R$ 29,04 

0610 040 01504573 6 172752009 
M. M. P. COM?RCIO 
DE CARNES LTDA 00000000000000 

DECOLE 
DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTO 02942279000158 
R$ 

3.677,49 

3924 040 01501704 5 182882010 

FABRICIO 
RODRIGUES DA 

SILVA 00000000000000 
DEUSILDA DIAS DA 
SILVA SOBRINHO 00000000000000 

R$ 
164,87 

0610 040 01504578 7 186342010 
DAL PONTE & CIA. 

LTDA. 00000000000000 
P & P COMERCIO DE 
CALCADOS E CON 86868494000146 

R$ 
395,27 

0610 040 01504579 5 186342010 
DAL PONTE & CIA. 

LTDA. 00000000000000 
P & P COMERCIO DE 
CALCADOS E CON 86868494000146 

R$ 
2.548,74 

0610 040 01501000 2 80152003 
AURIDEIA PEREIRA 

LOIOLA 00052645096115 

LINDAURA 
APARECIDA ONE 

WAY 00000000000000 
R$ 

121,18 

0610 040 01501666 3 115692006 
JOAO GOMES DE 

ALMEIDA 00000000000000 

COMPANHIA 
EXCELSIOR DE 

SEGUROS 33054826000192 
R$ 

1.437,58 

0610 040 01501600 0 123662007 

VIVIANE DE 
ANDRADE FRANCO 

GUEDES 00000000000000 
VRG LINHAS AEREAS 

SA 07575651000159 
R$ 

1.107,60 

0610 040 01502372 4 129642007 
SUPERMERCADO 

TIRADENTES 00000000000000 
MARIA ROSANA 

PEREIRA DA SILVA 00001014610117 
R$ 

161,06 

0610 040 01500753 2 142902008 
EDVANUCIA 
STEINSOHN 00000000000000 

RICARDO CARDOSO 
ABADIA 00063456451172 

R$ 
132,57 

0610 040 01500976 4 142902008 
EDVANUCIA 
STEINSOHN 00000000000000 

RICARDO CARDOSO 
ABADIA 00063456451172 

R$ 
326,35 

0610 040 01501676 0 154192008 
FABIO ANTONIO 

LOSS 00000000000000 
MERCADO LIVRE 

COM ATIVID IN 03361252000134 
R$ 

3.755,44 

0610 040 01502339 2 172122009 

DANILO 
RODRIGUES DA 

SILVA 00002975782195 
BRASIL TELECOM 

S/A 76535764032509 
R$ 

472,91 

0610 040 01502380 5 172412009 

REGINA 
APARECIDA DA 

CUNHA 00000000000000 

FRANCISCA DA 
SILVA SANTANA 

FILHA 00047263687100 
R$ 

123,23 

0610 040 01502322 8 198892010 

VERONICA 
LORRANYE COIT DE 

SOUZA 00000000000000 
TELEGOIAS 

CELULAR S/A 00000000000000 
R$ 

892,47 

0610 040 01501979 4 206452011 
DINIZ & AUMONDES 

LTDA 11964930000181 
BRASIL TELECOM 

S/A 76535764032509 
R$ 

3.619,89 

0610 040 01505898 6 223022011 
IRACIENE ALVES 

FARIAS 00062392808104 
AGP TECNOLOGIA 

EM INFORMA 11068167000100 
R$ 

1.739,72 

0610 040 01505913 3 250792012 
LUCIA ARANTES DE 

DEUS 00079625088172 WHIRLPOOL S.A 59105999000186 
R$ 

2.633,81 

0610 040 01502366 0 129572007 
KASSIA RUBIA 

FREITAS BORGES 00000000000000 
VOLKAN COMERCIO 

DE ELETRO ELET 01515720000152 
R$ 

197,23 

0610 040 01502509 3 12957/2007 
KASSIA RUBIA 

FREITAS BORGES 00000000000000 
VOLKAN COMERCIO 

DE ELETRO ELET 01515720000152 R$ 4,34 

0610 040 01502474 7 12957/2007 
KASSIA RUBIA 

FREITAS BORGES 00000000000000 
VOLKAN COMERCIO 

DE ELETRO ELET 01515720000152 R$ 29,97 

0610 040 01502533 6 12957/2007 
KASSIA RUBIA 

FREITAS BORGES 00000000000000 
VOLKAN COMERCIO 

DE ELETRO ELET 01515720000152 R$ 1,77 

0610 040 01502463 1 12957/2007 
KASSIA RUBIA 

FREITAS BORGES 00000000000000 
VOLKAN COMERCIO 

DE ELETRO ELET 01515720000152 R$ 45,77 

0610 040 01501260 9 3060129077 
JOAO NETO 

ARRUDA DE SOUSA 00000000000000 

BENQ 
ELETROELETRONICA 

LTDA 00000000000000 
R$ 

5.814,85 

0610 040 01500988 8 3080372365 
MARIA JOSE 

MENDES DA SILVA 00029186242172 
BANCO INDUSTRIAL 

DO BRASIL 31895683000116 
R$ 

773,23 
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0610 040 01501603 5 3462004812 
DEUSIVAL MENDES 

PIRES 00000000000000 

MANOEL 
NATIVIDADE SANTOS 

LIMA 00005523583391 
R$ 

240,67 

0610 040 01501247 1 32200790100015 
ELIO GONCALVES 

DOS REIS 00046712186668 
BANCO 

ITAULEASING SA 49925225000148 
R$ 

8.132,52 

0610 040 01500816 4 99999999999900000000 MIGUEL M LEITE 00000000000000 
ELIANE DA SILVA 

SILVEIRA 00059682337100 
R$ 

391,61 

0610 040 01501012 6 99999999999900000000 
JOAQUIM FARIA 

DEFLON 00000450170691 
ALCIR CARLOS 

CHAVES DE SOUZA 00095712135353 
R$ 

263,01 

0610 040 01507580 5 00118360852018272706 
LAUAN GUIMARAES 

E SILVA 00004351659173 
SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIO 09248608000104 R$ 62,16 

0610 040 01500817 2 99999999999900000000 
CEREALISTA 
VERSALES 00000000000000 

ELIENE DA SILVA 
SILVEIRA 00059682337100 

R$ 
423,01 

0610 040 01501548 9 122008 TRE 05789902000172 
MANAQUES SOUSA 

WANDERLEY 00018944647100 
R$ 

7.663,74 

0610 040 01501649 3 395000 
HONORATO ADM 
DE CONSORCIO 00000000000000 

CORINA MENDONCA 
TAVARES 00059680598187 

R$ 
3.569,57 

0610 040 01500990 0 539800 

VALCENIR 
LOURDES DA SILVA 

OLIVEIRA 00033271410100 
BANCO DO BRASIL S 

A 00000000000000 R$ 32,21 

0610 040 01501245 5 7382000 NESTOR COLLET 00077893735791 
OTTO S RAVASCO E 

BRENNER S RAV 00000000000000 
R$ 

9.881,35 

0610 040 01501106 8 12312008811 
CONFEDERACAO 

DA AGRICULTURA E 33582750000178 
GERCIANE ARRUDA 

BARBOSA 00018031790159 R$ 70,61 

0610 040 01501361 3 7337092006 
MARIA VITORIA 

SOUZA SILVA REP 00084097426168 
LG ELECTRONICS DA 

AMAZONIA LTDA 00801450000183 
R$ 

410,87 

0610 040 01501003 7 827804 

RICARDO 
GONCALVES 

PARTATA 00000000000000 
BANCO DO BRASIL S 

A 00000000000000 R$ 46,70 

Maristela Alves Rezende 
Diretora Financeira 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos 

 
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 2/2018 
PROCESSO: 12.0.000151822-2 
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
PERMISSIONÁRIO: Banco Bradesco S/A 
OBJETO: Constitui o objeto do presente Termo, a PERMISSÃO DE USO de parte ideal da Sede do Palácio da Justiça Rio 
Tocantins, Praça dos Girassóis, s/nº Centro Palmas - TO, para funcionamento de Posto de Atendimento Bancário – PAB e para 
abrigar 02 (dois) terminais de auto-atendimento do PERMISSIONÁRIO, sendo um no Edifício sede do Tribunal e o outro no 
Prédio do FÓRUM MARQUÊS DE SÃO JOÃO DA PALMA, Comarca de Palmas/TO. 
DO PAGAMENTO: Em contraprestação a presente Permissão de Uso, o PERMISSIONÁRIO pagará mensalmente, ao 
PERMITENTE a importância de R$ 1.637,24(mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte quatro centavos). 
VIGÊNCIA: A vigência da presente Permissão de Uso é conferida pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início a partir da data 
de sua assinatura, extinguindo-se com o decurso do prazo estipulado. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de maio de 2018. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 275/2016 
PROCESSO 16.0.000014541-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Daisa Valverde dos Santos 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a pedagoga Daisa Valverde dos Santos, do Núcleo 
Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, com fulcro na alínea "c" da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento 
nº 275/2016. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2018. 
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ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 069, de 2018 – SEI Nº 18.0.000024102-0 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas gerais 
para ingresso e participação no curso Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript – Turmas I e II –, a se realizar no 
período de 15 a 26 de outubro de 2018, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados 
à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Curso: Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript – Turmas I e II. 
Objetivo: Promover a capacitação dos servidores em busca da melhoria do processo de desenvolvimento de melhores práticas 
voltadas para a customização e diagramação, a partir do aperfeiçoamento dos layouts e aplicações das páginas de internet e intranet 
do Poder Judiciário Tocantinense. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 17 a 21 de setembro de 2018. 
Inscrições: Serão realizadas por indicação, no Processo SEI específico, e, após, validadas pela Secretaria Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 40 horas, por turma. 
Modalidade: Presencial 
Local: Sala de Aula da Esmat, em Palmas-TO. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, considerando-se 
os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 24 vagas, sendo 12 por turma; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Turma I 12 vagas 

Turma II 12 vagas 

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe subsequente 
até que sejam totalmente preenchidas. 
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser servidor do Poder Judiciário Tocantinense com atuação em atividades ligadas à Diretoria de Tecnologia da Informação do 
Tribunal de Justiça. 
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos indicados, inscritos e matriculados deverão participar das atividades presenciais, a serem desenvolvidas na Turma I – 
no período de 15 a 26 de outubro, das 8h20 às 11h40; Turma II – no período de 15 a 26 de outubro, das 14h às 17h20; 
4.2 As frequências serão registradas eletronicamente no início e no final do período da atividade, mediante leitura do código do aluno, 
no formato de barras; 
4.3 A certificação do aluno será de acordo com a carga horária da turma na qual esteja matriculado; 
4.4 O aluno indicado e matriculado que não comparecer às atividades do curso estará sujeito às normas contidas na Portaria nº 311, 
de 2012, publicada no DJ nº 2.879, de 23 de maio de 2012. 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Turma I 
Apresentação da Mirror Fashion (projeto que vai ser desenvolvido durante o curso); 
Introdução a HTML e CSS; 
Criando a página "Sobre"; 
Listas, padding e margin; 
Links e float; 
Rodapé da página "Sobre"; 
Cabeçalho da página principal; 
Reset CSS; 
Display block x inline; 
Position, finaliza cabeçalho da página principal; 
Menu da página principal; 
Banner da página principal; 
Painéis da página principal; 
Rodapé da página principal; 
Pseudo-classes e Pseudo-elementos; 
Decoração com CSS3; 
Transitions e transforms na página principal; 
Adaptando a página principal para dispositivos móveis; 
Formulário da página de produto; 
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Criando a seleção de cores da página de produto; 
Posicionando o seletor de cores da página de produto; 
Web design responsivo, mobile-first; 
Seletor de tamanho da página de produto; 
Tabela de detalhes da página de produto; 
Bootstrap para página de checkout (finalizar compra); 
Formulário da página de checkout com Bootstrap; 
Validação de formulários com HTML5; 
Grids com Bootstrap; 
Menu Navbar com Bootstrap e JavaScript; 
Tamanho do produto – JavaScript; 
jQuery na página principal para ver mais produtos; 
Plugins jQuery; 
Integrações: youtube, google maps e google fonts. 
Turma II 
Apresentação da Mirror Fashion (projeto que vai ser desenvolvido durante o curso); 
Introdução a HTML e CSS; 
Criando a página "Sobre"; 
Listas, padding e margin; 
Links e float; 
Rodapé da página "Sobre"; 
Cabeçalho da página principal; 
Reset CSS; 
Display block x inline; 
Position, finaliza cabeçalho da página principal; 
Menu da página principal; 
Banner da página principal; 
Painéis da página principal; 
Rodapé da página principal; 
Pseudo-classes e Pseudo-elementos; 
Decoração com CSS3; 
Transitions e transforms na página principal; 
Adaptando a página principal para dispositivos móveis; 
Formulário da página de produto; 
Criando a seleção de cores da página de produto; 
Posicionando o seletor de cores da página de produto; 
Web design responsivo, mobile-first; 
Seletor de tamanho da página de produto; 
Tabela de detalhes da página de produto; 
Bootstrap para página de checkout (finalizar compra); 
Formulário da página de checkout com Bootstrap; 
Validação de formulários com HTML5; 
Grids com Bootstrap; 
Menu Navbar com Bootstrap e JavaScript; 
Tamanho do produto – JavaScript; 
jQuery na página principal para ver mais produtos; 
Plugins jQuery; 
Integrações: youtube, google maps e google fonts. 
6. CRONOGRAMA 

Turma I 

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

15/10/2018 Das 8h20 às 11h40 
Apresentação da Mirror Fashion (projeto que vai ser desenvolvido durante o curso); 
Introdução a HTML e CSS; 
Criando a página "Sobre". 

16/10/2018 Das 8h20 às 11h40 
Listas, padding e margin; 
Links e float; 
Rodapé da página "Sobre". 

17/10/2018 Das 8h20 às 11h40 

Cabeçalho da página principal; 
Reset CSS; 
Display block x inline; 
Position, finaliza cabeçalho da página principal. 

18/10/2018 Das 8h20 às 1h40 
Menu da página principal; 
Banner da página principal; 
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Painéis da página principal. 

19/10/2018 Das 8h20 às 11h40 
Rodapé da página principal; 
Pseudo-classes e Pseudo-elementos; 
Decoração com CSS3. 

22/10/2018 Das 8h20 às 11h40 
Transitions e transforms na página principal; 
Adaptando a página principal para dispositivos móveis; 
Formulário da página de produto. 

23/10/2018 Das 8h20 às 11h40 
Criando a seleção de cores da página de produto; 
Posicionando o seletor de cores da página de produto; 
Web design responsivo, mobile-first. 

24/10/2018 Das 8h20 às 11h40 

Seletor de tamanho da página de produto; 
Tabela de detalhes da página de produto; 
Bootstrap para página de checkout (finalizar compra); 
 Formulário da página de checkout com Bootstrap. 

25/10/2018 Das 8h20 às 11h40 

Validação de formulários com HTML5; 
Grids com Bootstrap; 
 Menu Navbar com Bootstrap e JavaScript; 
Tamanho do produto – JavaScript. 

26/10/2018 Das 8h20 às 11h40 
jQuery na página principal para ver mais produtos; 
Plugins jQuery; 
Integrações: youtube, google maps e google fonts. 

Carga Horária Total 40 horas-aula 

  

Turma II 

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

15/10/2018 Das 14h às 17h20 
Apresentação da Mirror Fashion (projeto que vai ser desenvolvido durante o curso); 
Introdução a HTML e CSS; 
Criando a página "Sobre". 

16/10/2018 Das 14h às 17h20 
Listas, padding e margin; 
Links e float; 
Rodapé da página "Sobre". 

17/10/2018 Das 14h às 17h20 

Cabeçalho da página principal; 
Reset CSS; 
Display block x inline; 
Position, finaliza cabeçalho da página principal. 

18/10/2018 Das 14h às 17h20 
Menu da página principal; 
Banner da página principal; 
Painéis da página principal. 

19/10/2018 Das 14h às 17h20 
Rodapé da página principal; 
Pseudo-classes e Pseudo-elementos; 
Decoração com CSS3. 

22/10/2018 Das 14h às 17h20 
Transitions e transforms na página principal; 
Adaptando a página principal para dispositivos móveis; 
Formulário da página de produto. 

23/10/2018 Das 14h às 17h20 
Criando a seleção de cores da página de produto; 
Posicionando o seletor de cores da página de produto; 
Web design responsivo, mobile-first. 

24/10/2018 Das 14h às 17h20 

Seletor de tamanho da página de produto; 
Tabela de detalhes da página de produto; 
Bootstrap para página de checkout (finalizar compra); 
 Formulário da página de checkout com Bootstrap. 

25/10/2018 Das 14h às 17h20 

Validação de formulários com HTML5; 
Grids com Bootstrap; 
 Menu Navbar com Bootstrap e JavaScript; 
Tamanho do produto – JavaScript. 

26/10/2018 Das 14h às 17h20 
jQuery na página principal para ver mais produtos; 
Plugins jQuery; 
Integrações: youtube, google maps e google fonts. 

Carga Horária Total 40 horas-aula 

        



ANO XXX-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4348 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2018 63 

 

 
 

 Professor 

Nome Artur Diniz Adam 

Síntese do Currículo 

Desenvolvedor web com passagens e experiência em grande parte do que envolve criar um produto do 
zero até a entrega final. Instrutor de diversos treinamentos em desenvolvimento web, back-end e front-
end, na Caelum e na Alura. Graduado em Sistemas de Informação, pela USP. Participou de projetos, 
como o GUJ Respostas, Ano do Código, Onde Trabalhar e Casa do Código, familiarizando-se com 
diversas tecnologias, entre elas, Java e Ruby. 

  

Professora 

Nome Vanessa Martinez Tonini 

Síntese do Currículo 

Mestre em Engenharia de Software, orientada à Arquitetura de Serviço. Graduada em Sistemas para 
Internet, pela Universidade do Vale do Itajaí, 2011. Especialista em Desenvolvimento Web, pela UTFPR, 
2014, e MBA em Engenharia de Software Orientada a Serviços, pela FIAP, 2015. Trabalhou como 
desenvolvedora web com foco em tecnologias frontend (HTML, CSS e Javascript) na maior parte de sua 
atuação profissional. Grande parte de sua experiência foi adquirida em lojas virtuais desenvolvidas com 
Magento – plataforma open source de e-commerce – nas quais teve a oportunidade de trabalhar com 
equipes de Madrid, Nova Iorque e Buenos Aires. Fez parte da equipe do Escritório Brasileiro do World 
Wide Web Consortium (W3C), o qual é mantido pelo Núcleo de Informação e Comunicação do Ponto BR 
(NIC.br), onde participou de atividades de promoção e uso das novas versões das principais tecnologias 
web, como também sobre os padrões de acessibilidade para web. Sempre interessada no processo de 
melhoria e qualidade na entrega de software se considera entusiasta em métodos ágeis de 
desenvolvimento de software. Hoje o foco de sua atuação profissional está em procurar entender os 
aspectos humanos no dia a dia da entrega de software. Já palestrou em mais de 10 eventos da área, 
como Meet Magento, Web.br, FISL e Campus Party, em temas sobre de Acessibilidade para Web; Boas 
Práticas de Desenvolvimento Frontend; Uso de Aderência de Novas Tecnologias de Desenvolvimento; e 
Métodos Ágeis. Envolve-se em atividades voluntárias para disseminação do conhecimento sobre 
tecnologia, voltadas para o público feminino, por meio de participação no coletivo Marialab, no qual já 
organizou eventos, ministrou oficinas de capacitação e palestras. Na Caelum é agile coach e instrutora. 

7.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na 
Portaria nº 311, de 2012, publicada no DJ nº 2.879, de 23 de maio de 2012; 
7.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
7.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
7.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser encaminhados 
ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 12 de setembro de 2018. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
 

PORTARIA nº 015, de 2018 
 O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense 
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO manter o funcionamento regular das atividades desta Escola; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 97 do Regimento Interno desta Escola. 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a servidora Adryanne Rosa Santos da Costa Pires, matrícula 158246, Auxiliar Judiciário de 2ª Instância, para, 
sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403, Chefe de Divisão 
Acadêmica/DAJ5, em suas ausências e impedimentos das atividades desenvolvidas na Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 6 de setembro de 2018.  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

PORTARIA nº 014, de 2018 - SEI nº 18.0.000023479-2 
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O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a necessidade de promover o aperfeiçoamento do sistema de justiça, capacitando magistrados e servidores 
do Judiciário Tocantinense e membros da comunidade jurídica para atuarem nos diversos âmbitos da justiça, contribuindo na 
melhoria da prestação jurisdicional; 
CONSIDERANDO a necessidade de serem debatidas as questões relacionadas ao direito privado que afetam os conteúdos 
jurídicos na atualidade, bem como o efeito prático e concreto desta postura jurídico-interpretativa nas relações sociais privadas. 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar o juiz JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR, sem prejuízo de suas funções, como coordenador do curso de 
PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu em Teoria e Prática do Direito Privado, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 12 setembro de 2018. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
PORTARIA nº 016, de 2018 – SEI nº 18.0.000023562-4 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO manter o funcionamento regular das atividades desta Escola; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 97 do Regimento Interno desta Escola. 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a servidora Rosete de Farias Meireles, matrícula nº 171259, para, sem prejuízo de suas funções, substituir a 
servidora Eugenia Paula Meireles Machado, matricula 263938, em suas ausências e impedimentos das atividades desenvolvidas 
na Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Art. 2º Revogar expressamente a Portaria nº 006, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº. 4202, Matéria nº. 639648, de 
6/2/2018 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 6 de setembro de 2018 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES 
Às partes e aos advogados 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 7542 (08/0061937-4) 
ORIGEM                       :     TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
RECORRENTE            :     IVETE CHAVES ALENCAR 
ADVOGADOS               :     BÁRBARA HENRYKA LIS DE FIGUEIREDO – OAB/TO 099-B e outros 
RECORRIDO                :     ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. ESTADO           :     NIVAIR VIEIRA BORGES 
RELATORA                 :     Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Des. AMADO CILTON) - Relatora 
  
INTIMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes interessadas devidamente INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução 
Normativa nº07/2012, de 04/12/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e 
inseridos no sistema e-Proc TJTO por onde tramitarão eletrônica e exclusivamente sob o nº 5000061-65.2008.827.0000, 
oportunidade em que, após a publicação dessa ocorrência, os autos físicos serão baixados no SICAP e devolvidos à origem. 
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Palmas–TO, 13 de setembro 
de 2018. Neli Veloso Miclos, Coordenadora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP. 
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