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SEÇÃO JUDICIAL 
TRIBUNAL PLENO 

SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 
Pautas 

  

PAUTA ADMINISTRATIVA 
  

3ª SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA 
  
Serão julgados, em sessão presencial, na 3ª Sessão Ordinária Administrativa, pelo Colendo Tribunal Pleno do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, no dia 17 de setembro de 2020, quinta-feira, a partir das 14 
horas, ou nas sessões posteriores quer ordinárias, quer extraordinárias, os feitos abaixo relacionados, assim como os adiados 
ou constantes de pautas já publicadas e os trazidos em mesa: 
  
1. PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 20.0.000004765-2– SEI. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERENTES: ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, JOCY GOMES DE ALMEIDA (1º QUINTO); ALLAN MARTINS E 
JOSÉ MARIA LIMA (2º QUINTO). 
REQUERIDO: TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ASSUNTO: EDITAL Nº 133 / 2020 - REMOÇÃO PELO CRITÉRIO MERECIMENTO E/OU PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO 
MERECIMENTO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE 3ª ENTRÂNCIA DE 
PALMAS-TO. 
  
2. PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 20.0.000000587-9– SEI. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERENTES: ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, JOCY GOMES DE ALMEIDA (1º QUINTO); ALLAN MARTINS, 
EDIMAR DE PAULA E JOSÉ MARIA LIMA (2º QUINTO). 
REQUERIDO: TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ASSUNTO: EDITAL Nº 7 / 2020 - REMOÇÃO PELO CRITÉRIO MERECIMENTO E/OU PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO 
MERECIMENTO PARA A 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 3ª ENTRÂNCIA DE PALMAS-TO. 
  

3. PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 19.0.000038599-1– SEI. 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERENTES: ADOLFO AMARO MENDES, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, PEDRO NELSON DE MIRANDA 
COUTINHO, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, CÉLIA REGINA RÉGIS, 
GIL DE ARAÚJO CORRÊA, SILVANA MARIA PARFIENIUK, JOCY GOMES DE ALMEIDA E MÁRCIO BARCELOS COSTA. 
REQUERIDO: TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ASSUNTO: EDITAL Nº 428/2019 - ELEIÇÃO PARA ACESSO AO CARGO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS PELO CRITÉRIO MERECIMENTO. 
  

4. PROCESSO ADMINISTRATIVO – SEI Nº 20.0.000004153-0 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ASSUNTO: ELEIÇÃO PARA JUIZ MEMBRO TITULAR DO TRE CLASSE DOS JUÍZES DE DEIREITO – TÉRMINO 2º BIÊNIO 
DO JUIZ RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO. 
  
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas-TO, 10 de setembro 
de 2020. 
  

Wagne Alves de Lima 
Secretário do Tribunal Pleno 

  

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS 
A Excelentíssima Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que por este meio MANDA INTIMAR a 
empresa agravada BRUNO INDÚSTRIAS DE CERÂMICA LTDA  CNPJ  nQ37.421,013/0001-44,   com  endereço  à  AV.  
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SERGIPE,  S/N°  ESQ.  C/RUA  09  ,  JD.  ELDORADO  -  GURUPI-TO,  do Despacho constante do evento 36 dos autos do 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0031563-24.2019.8.27.0000. ORIGEM: 1ª CAMARA CÍVEL. AGRAVANTE: ESTADO DO 
TOCANTINS; PROCURADOR(A): NIVAIR VIEIRA BORGES   PG6546001. AGRAVADO: BRUNO INDUSTRIAS DE 
CERÂMICA LTDA e Outro; ADVOGADO: NÃO  ,CONSTITUÍDO, RELATORA: Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO 
FELIPE; DESPACHO: “Consoante a certidão lançada no evento 34, não foi possível a expedição de intimação da parte 
agravada quanto ao julgamento do presente agravo de instrumento – acórdão encartado no evento 29, porquanto os ARs 
retornaram com as informações “mudou-se” (quanto à empresa Bruno Indústrias de Cerâmica Ltda) e “falecido (quanto ao sócio 
Joaquim Machado Filho). Pois bem. Quanto à empresa agravada, não consta dos autos originários outro endereço para subsidiar 
a tentativa de intimação pessoal e, quanto à pessoa física do sócio, não consta a informação de seu falecimento nos autos 
originários, tampouco, suspensão para habilitação dos sucessores. Assim, em relação à empresa agravada BRUNO 
INDÚSTRIAS DE CERÂMICA LTDA, determino seja intimada via edital, nos termos do art. 257, III, CPC, no prazo mínimo 
de 20 dias úteis. Quanto à pessoa do sócio agravado JOAQUIM MACHADO FILHO, considerando a informação superveniente 
de que faleceu, bem como a natureza célere do agravo de instrumento, e sobretudo, a inexistência de aparente prejuízo à parte, 
a qual poderá pleitear tutela de urgência a qualquer momento nos autos originários, após a devida habilitação dos sucessores, 
entendo por bem dispensar sua intimação quanto ao teor do acórdão. Registre-se que não se justifica a suspensão do presente 
recurso de agravo de instrumento até que seja sanada a sucessão no polo passivo da demanda, o que será resolvido nos autos 
originários, sob pena de o presente recurso se perpetuar no tempo, máxime a ausência de prejuízo. Após, efetuada a intimação 
via edital, se transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, retornem os autos à Secretaria para que certifique o trânsito em 
julgado do referido acórdão, comunicando-se o resultado do julgamento ao Juízo de origem, e, arquivando-se os presentes 
autos, efetivando-se as baixas devidas no acervo deste Gabinete e da Secretaria da 1ª Câmara Cível.  Outrossim, comunique-se 
o Juízo de origem acerca da informação superveniente nestes autos no sentido de que o agravado/réu faleceu, para que tome às 
medidas cabíveis à condução do feito. Cumpra-se. Palmas, 19 de junho de 2020. 
SECRETARIA DA 1ª. CÂMARA CÍVEL deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, aos 10 dias do 
mês de setembro de 2020, eu VERA MAGALHÃES DA SILVA ROCHA,  Analista Judiciário, da 1ª. Câmara Cível, digitei, extraí o 
presente e o conferi. 
 

  

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Editais de citação 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Doutor O FABIANO GONÇALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc... 
CITA o executado MURILO LEONARDO MARTINS, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº159.371.298-73,atualmente em lugar 
incerto e não sabido, que tramita nesta Serventia Civel a Ação de Procedimento comum civel nº 0002556-97.2017.827.2702 – 
Chave 613223909717, que lhe move MILTON CESAR GUERRA, dos termos da ação acima identificada, cuja visualização, 
acesso e consulta ao processo na integra será obtido através do link:http://eproc.tjto.jus.br/eprocV2_consulta_publica, utilizando-
se o numero do processo e chave de acesso acima(Instrução Normativa TJ/TO n. 1, de 01/03/2016), para no prazo de 15 
(quinze) dias, oferecer embargos ou cumprir o mandado pagando a importância reclamada de R$15.665,63 (quinze mil, 
seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato 
articuladas pela parte autora (NCPC, art. 341 e 344), bem como constituir-se de pleno direito o título executivo judicial(NCPC, art. 
701, § 2º).Tudo nos termos do despacho proferido no evento 4, e abaixo transcrito."DESPACHO. 1. A pretensão visa ao 
cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 
título executivo, de modo que a ação monitória épertinente (NCPC, art. 700). 2. Consoante autoriza o parágrafo único, inciso III 
do art. 9ª do NCPC não há necessidade de se ouvir previamente a parte requerida, podendo o juiz apreciar a pretensão autoral, 
bastando para tanto, o preenchimento dos requisitos legais do procedimento especial eleito. 3. Desse modo, DEFIRO a 
expedição do mandado de PAGAMENTO ou ENTREGA DE COISA ou EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DEFAZER OU NÃO 
FAZER (conforme o caso), em desfavor da parte ré, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze)dias úteis para cumprimento, bem 
como pagamento dos honorários advocatícios, estes FIXADOS no percentual e 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à 
causa (NCPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). 
CIENTIFIQUE-SE a parte requerida que o cumprimento da obrigação no prazo assinalado acarreta na isenção ao pagamento 
das custas e despesas processuais(NCPC, § 1º, art. 701). 4. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida de todos os termos da 
inicial para, querendo,oferecer EMBARGOS MONITÓRIOS no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se presumir 
verdadeiras as alegações de fato articuladas pela parte autora (NCPC, art. 341 e 344), bem como constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). 
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1ª escrivania criminal 
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
Ação Penal - Procedimento Ordinario Nº: 0000392-67.2014.8.27.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: SANDRO BONFIM FERNANDES 
RÉU: WALDINEI RODRIGUES DE ARAÚJO 
FINALIDADE: INTIMAR o(s) acusado(s) SANDRO BONFIM FERNANDES do inteiro teor da Sentença que a seguir transcrevo: 
"(...)Posto isso, diante da suficiência de provas para a absolvição, amparado no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, 
JULGO IMPROCEDENTE A ACUSAÇÃO, razão pela qual ABSOLVO O RÉU SANDRO BONFIM FERNANDES, já qualificado 
nos autos, das imputações que lhe são feitas, no tocante a prática do Crime descrito no artigo 157, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, 
II, ambos do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique - se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos, procedendo-se às baixas de estilo e comunicações de praxe. Cumpram-se. Alvorada, 21 de julho de 2015.(...)" Fabiano 
Gonçalves Marques Juiz de Direito.Alvorada, 08 de setembro de 2020. 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1646/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 09 de setembro de 2020 
Exmo. Sr. Dr. Ciro Rosa de Oliveira Juiz de Direito, Diretor do Foro, desta Comarca de Guaraí/TO, no uso das atribuições legais 
e etc., 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 152, de 06/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime 
de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição e veda a divulgação dos nomes dos juízes plantonistas com antecedência 
maior do que 05 dias; 
CONSIDERANDO que à Diretoria do Foro da Comarca de Guaraí nos termos do artigo 12, caput, § 1º, II, alínea “b”, da 
Resolução 46/2017, compete disciplinar sobre o Plantão Judiciário dos 14 Juízos integrantes do Grupo 7 do Plantão Regional, 
formado pelas Comarcas de Guaraí, Pedro Afonso, Colméia, Itacajá, Colinas e Arapoema; 
RESOLVE: 
 Art. 1º - DESIGNAR o Juiz, Assessor, Servidor, e Oficiais de Justiça plantonistas do período de 11/09/2020 a 19/09/2020 
conforme ANEXOS desta Portaria.  
Art. 2º - A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum 
da Comarca de Guaraí com antecedência razoável, observando as informações dos Anexos desta Portaria. 
a) Fica à senhora secretária do Foro da Comarca de Guaraí, Giovanna Jorge Huppes, sobre aviso para eventual necessidade. 
Art. 3º - Competirá à Diretoria do Fórum de cada uma das Comarcas integrantes deste GRUPO 7 de Plantão Regional: 
b) ENCAMINHAR cópias desta Portaria às Promotorias, Defensorias Públicas, Delegacias de Polícia e Subseção da OAB da 
respectiva Comarca. 
Art. 4º - Conforme o disposto no artigo 5º, caput, da Resolução nº 46/2017, caberá ao cidadão/advogado interessado entrar em 
contato com o servidor plantonista, através do respectivo telefone do plantão informado no ANEXO I desta Portaria, para 
comunicar o protocolo de petições, assim como adotar as providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão 
exarada.  
Art. 5º - Encaminhem-se cópias desta Portaria aos Juízes Diretores das Comarcas de Colinas do Tocantins, Colméia, Itacajá, 
Pedro Afonso e Arapoema. 
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I da PORTARIA 
ESCALA DO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h(Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59(sexta) 

  
UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

  
JUIZ(a) PLANTONISTA 

11/09/2020 18/09/2020 Comarca de Guaraí-TO 

Dr. Manuel de Faria Reis 
Neto 

Das 18h00min do dia 
11/09/2020 às 11:59 horas 

do dia 18/09/2020 
Telefone: (63) 99971-3093 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA   
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11/09/2020   18/09/2020 Servidor/Assessor Guaraí/TO 

SERVIDOR(A): 
Beliza da Cruz Campos 

Mat:274343 
Das 18h00min do dia 

11/09/2020 às 11:59 horas do 
dia 18/09/2020 

Telefone: (63) 99971-5849 

ANEXO II da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – ARAPOEMA, COLINAS e COLMÉIA 

INÍCIO-18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(sexta) 
  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

11/09/2020 18/09/2020 Ueldo Pereira de Queiroz. Mat: 145553 (Colméia) 

ANEXO III da PORTARIA 
ESCALA OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS – GUARAÍ, ITACAJÁ e PEDRO AFONSO 

INÍCIO 18:00h (Sexta) 
ENCERRAMENTO 

11:59h(Sexta) 
  

UNIDADE/COMARCA JUDICIÁRIA PLANTONISTA 

11/09/2020  18/09/2020 Nelson Manoel da Paixão- Mat: 103281 (Itacajá) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos nove dias do mês de Setembro de dois mil e vinte (09/09/2020). 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0008391-35.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusada EDILEUZA SILVA DE SOUZA, brasileira, nascida em 05 de maio de 1.969, filha de Tereza da Silva de Souza, 
portadora do CPF n.º 353.891.172-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incursa nas sanções do crime do Art. 
1º, da Lei n.º 9.613/98. E, como não foi encontrada para ser citada pessoalmente, fica citada pelo presente, para responder à 
acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se a acusada não possuir defensor constituído ou se não 
tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado Defensor Público para sua defesa. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04 de setembro de 2.020. Eu, Luciana Barros Acácio 
Nolêto, Assistente Administtrativo, lavrei o presente. 
 

2ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0004766-90.2019.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por BRUNO DOS SANTOS REIS em face de SAVIO PEREIRA MARTINS e BRENO VIEIRA SILVA, e por este meio 
CITA o(a) requerido(a) Breno Vieira Silva, brasileiro, inscrito no Título de Eleitor sob o nº 63338251341 e no CPF sob o nº 
941.247.012-68, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 
narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso 
ao processo será através da Chave n.º 439797233419, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de setembro de 2020. Eu __, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário 
de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
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Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1645/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 09 de setembro de 2020 
Suspensão do trabalho presencial no âmbito da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi para prevenção ao contágio pelo novo 
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro,  da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 52, de 12 de março de 2020, do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, no 
âmbito do CNJ, medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerada a classificação 
de pandemia pela Organização Mundial de Saúde; 
CONSIDERANDO a Orientação nº 9, de 13 de março de 2020, do Corregedor Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
necessidade das Corregedorias-Gerais dos ramos do Poder Judiciário Nacional observarem medidas temporárias de prevenção 
ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) e dá outras orientações; 
CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 26, de 30 de julho de 2020, do Presidente e Corregedor-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins, que Recomenda a adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências; 
CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviços públicos no âmbito da respectiva Vara; 
CONSIDERANDO que houve mais um caso de servidor da 3ª Vara Cível desta Comarca que testou positivo para COVID-19, 
conforme protocolo e-Gesp nº 2020/77381. 
CONSIDERANDO a necessidade de fazer a sanitização do Cartório, no intuito de evitar novas contaminações na unidade e 
demais servidores. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar temporariamente o fechamento do Cartório da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, com o intuito de evitar a 
proliferação do Covid-19 nesta unidade jurisdicional, do dia 09 de setembro de 2020 a 17 de setembro de 2020 e a  sanitização 
da escrivania e gabinete do juiz, no escopo de permitir a retomada posterior do trabalho presencial em ambiente hígido. 
Art. 2º. O atendimento ao público externo será realizado exclusivamente por meios tecnológicos, por meio de ligações no número 
de telefone (63) 3612-7118 do sistema "siga-me"e daqueles amplamente divulgados no site do TJTO. A execução dos serviços 
cartorários será realizada por teletrabalho. 
Parágrafo único. Os atendimentos também poderão ser realizados pelo whatsapp do número (63) 3612-7118. 
Art. 3º. Todos os servidores deverão ser monitorados pelo Juiz Titular, o qual deverá fazer a média de produção pelas 
estatísticas anteriores no sistema E-Proc. 
Art. 4º.  Fica vedado o acesso dos servidores naquela escrivania, pelo período acima assinalado, considerando  os três 
casos confirmado de infecção pelo COVID-19., em curto lapso temporal. Em casos excepcionais, deverão entrar em contato com 
a secretaria do fórum, justificando e tendo expressa autorização, para ingressarem no recinto, situação que não se aplica aos 
que estão em afastamento médico, que deverão cumprir o isolamento determinado. 
Art. 5º. Ficam temporariamente suspensos o atendimento presencial ao público externo que possa ser prestado pelos meios 
tecnológicos disponíveis ou por telefone; 
Art. 6º. Ficam suspensas também a designação de audiências da 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, por igual período. 
Art. 7º. Casos omissos serão dirimidos pelo juízo da unidade. 
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se, Comunique-se a Corregedoria Geral da Justiça e Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0044845-27.2018.8.27.2729 
 AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
 Acusado(a): FÁBIO SANTIAGO DA SILVA 
 FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) FÁBIO SANTIAGO DA SILVA, brasileiro, solteiro, polidor, natural de 
Conceição do Araguaia/TO, nascido aos 06/03/1982, filho de João Félix da Silva e Mauriza Santiago da Silva, portador do RG nº 
613046 – SESP/Polícia Civil/TO, inscrito no CPF sob o nº 969.599.321-49, residente e domiciliado na RUA 03, QUADRA 10, 
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LOTE 17 - JARDIM AURENY IV - 77000000 - Palmas, TO (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da 
AÇÃO PENAL nº 00448452720188272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de 
FÁBIO SANTIAGO DA SILVA, brasileiro, solteiro, polidor, natural de Conceição do Araguaia/TO, nascido aos 06/03/1982, filho de 
João Félix da Silva e Mauriza Santiago da Silva, portador do RG nº 613046 – SESP/Polícia Civil/TO, inscrito no CPF sob o nº 
969.599.321-49, residente e domiciliado na Rua 03, Quadra 10, Lote 17, Aureny IV, Palmas/TO, telefone (63) 3571-7284. 
Noticiam os autos do Inquérito Policial que, em 13 de abril de 2018, por volta das 11 horas e 15 minutos, na Avenida Tocantins, 
nesta capital, o denunciado FÁBIO SANTIAGO DA SILVA, subtraiu, para si, um aparelho sonoro da marca JBL, de cor dourada , 
de propriedade do estabelecimento comercial CAPAS E PELÍCULAS; uma carteira da cor marrom, de propriedade do 
estabelecimento comercial VIVI BOLSAS; e um protetor solar da marca Red Apple, FPS 60, de propriedade do estabelecimento 
comercial FARMÁCIA DOS TRABALHADORES. Segundo apurou-se, o denunciado se aproveitou da distração dos funcionários 
e, sem ser visto, subtraiu um protetor solar e uma carteira dos estabelecimentos Vivi Bolsas e Farmácia dos Trabalhadores, 
momento em que, ao praticar o terceiro furto, foi percebido por funcionários da loja Capas e Películas, tendo o denunciado 
empreendido fuga, momento em que abandonou os objetos subtraídos das outras lojas, que estavam dentro de uma sacola, 
porém, foi contido por um popular que o entregou aos policiais militares que estavam em patrulhamento no local dos fatos. Diante 
disso, o denunciado foi preso em flagrante delito. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva. Assim 
sendo, o denunciado FÁBIO SANTIAGO DA SILVA, está incurso por três vezes no artigo 155, caput, na forma do art. 71, ambos 
do Código Penal Brasileiro, motivos pelos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A 
autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 
do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se ocultar para não ser citado, requer a aplicação do disposto 
no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo 
encontrada o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a 
regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) 
Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância 
e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente 
denúncia. d) Seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente 
condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo 
Penal, a comunicação do ofendido no endereço por ele indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao 
ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a 
mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo 
para a reparação dos danos causados pela infração. Palmas-TO, 03 de dezembro de 2018. Sidney Fiori Júnior, Promotor de 
Justiça" DESPACHO:  Considerando a não localização do acusado, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do Código 
de Processo Penal. Quanto ao pleito de antecipação de prova requerido pelo membro ministerial, entendo que não estão 
presentes nenhuma das causas ensejadoras da medida extrema, a luz dos artigos 92 e 225 do Código de Processo Penal, a 
autorizar a antecipação de provas prevista no art. 366, § 1°, do mesmo diploma legal. Com efeito, a produção antecipada da 
prova testemunhal, no caso específico, não se revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a justificativa com 
base unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula nº 455 do Superior Tribunal de Justiça. 
Ademais, a coleta antecipada, fora das hipóteses elencadas no art. 225 do CPP, constitui inegável ofensa ao devido processo 
legal, ao contraditório e ampla defesa. Destarte, indefiro o pedido de antecipação de provas. Transcorrido o prazo de 15 dias do 
edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, volvam-me os autos conclusos para aplicação do artigo 366 do CPP, 
no que couber. Cumpra-se. Palmas/TO, 28/08/2020. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito..” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 28/08/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0003814-56.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 
FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO – vulgo “Naldinho”, brasileiro, 
união estável, nascido aos 12/10/1991, natural de Santa Inês-MA, filho de Conrado do Nascimento e Roselia Alves do 
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Nascimento, inscrito no CPF sob nº 034.427.681-36, portador do RG nº 861.506 SSP/TO, residente e domiciliado na Quadra 305 
Norte, Alameda 27, QI 27, Fundo do Colégio Castro Alves, Palmas/TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da 
AÇÃO PENAL nº 00038145620208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, por seu representante legal, vem peante este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de 
KLEBER FERNANDES CORREIA – vulgo “Perninha” , brasileiro, nascido aos 29.10.1970, filho de Maria Fernandes Correa Lima 
e José Correa Lima, inscrito no CPF sob nº 873.080.881-20, portador do RG nº 299.401 SSP/TO, residente na Rua T-22, NS 12, 
Conjunto 38, nº 16, Setor Taquari, Palmas-TO – atualmente na Casa de Prisão Provisória de Palmas; FRANCISCO ALVES DO 
NASCIMENTO – vulgo “Naldinho” , brasileiro, união estável, nascido aos 12/10/1991, natural de Santa Inês-MA, filho de Conrado 
do Nascimento e Roselia Alves do Nascimento, inscrito no CPF sob nº 034.427.681-36, portador do RG nº 861.506 SSP/TO, 
residente e domiciliado na Quadra 305 Norte, Alameda 27, QI 27, Fundo do Colégio Castro Alves, Palmas/TO. Fato 01: Vítima 
Isadora Cândido Braga do Carmo Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 
14h40min, na Quadra 305 Sul, R 44, Lote 01, nesta capital, os denunciados KLEBER FERNANDES CORREIA e FRANCISCO 
ALVES DO NASCIMENTO, agindo em conjunto e unidade de desígnios, subtraíram 01 (um) frasco de perfume, pertencente a 
vítima Isadora Cândido Braga do Carmo. Logo depois de se apoderarem do objeto, os denunciados empregaram violência contra 
a vítima Isadora Cândido Braga do Carmo, buscando, assim, assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem subtraído. 
Fato 02: Vítima Vilson Pereira dos Santos Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 23 de outubro de 2019, por volta 
das 15h34min, na Quadra 606 Norte, Rua 12, nº 06, QI 14, nesta capital, os denunciados KLEBER FERNANDES CORREIA e 
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO, agindo em conjunto e unidade de desígnios, subtraíram 02 (duas) televisões, 
pertencentes a vítima Vilson Pereira dos Santos. Segundo apurou-se, na data e horário retromencionados, a vítima Isadora 
Cândido Braga do Carmo, chegou a sua casa, na companhia de sua genitora Norma Cândido, ocasião em que observou um 
veículo Gol, de cor branca, estacionado em frente a sua residência. Logo em seguida, a vítima constatou que o portão de 
garagem encontrava-se, parcialmente, aberto e que a porta da sala estava com a fechadura arrombada. Sendo assim, a vítima 
evitou adentrar no imóvel e, ainda do lado de fora, gritou perguntando se havia alguém no interior da casa. Após isso, os 
denunciados saíram rapidamente do interior do imóvel, seguindo em direção ao veículo que estava estacionado com o intuito de 
fugir do local. Os denunciados entraram no veículo e deram partida ao motor e na sequência a vítima Isadora Cândido Braga do 
Carmo seguiu a pé em direção ao carro dos denunciados, com o escopo de evitar a fuga dos mesmos. Neste momento, o 
denunciado KLEBER FERNANDES, na direção do veículo automotor, tentou atropelar a vítima, acelerando o automóvel em sua 
direção. A vítima Isadora Cândido Braga do Carmo apenas não foi atropelada por ter conseguido subir na calçada. Após 
empregar essa violência contra a vítima Isadora Cândido Braga do Carmo, os denunciados se evadiram do local dos fatos, 
levando consigo apenas um frasco de perfume. Perante a Autoridade Policial a vítima Isadora Cândido Braga do Carmo e a 
testemunha Norma Cândido reconheceram o denunciado Kleber Fernandes Correa por fotografia, como sendo o autor do roubo. 
Fato 02: Segundo apurou-se, na data e horário retromencionados, os denunciados entraram na residência da vítima Vilson 
Pereira dos Santos, tendo retirado o portão do trilho e aberto a janela de blindex da sala de forma forçada, mas sem 
arrombamento. Os denunciados subtraíram da vítima duas televisões (que possuíam Netflix com acesso à conta do declarante), 
tendo a vítima observado que a Netflix estava sendo usada em uma das televisões furtadas. Foram observadas as imagens de 
segurança da residência da vítima Vilson Pereira dos Santos, que registraram o momento do furto, quando se constatou que os 
dois denunciados estavam em um veículo Gol, na cor branca. As imagens mostraram, ainda, que um dos denunciados mancava 
numa perna, era magro e pessoa mais velha, tendo sido reconhecido como sendo o denunciado KLEBER FERNANDES 
CORREIA – vulgo “Perninha”. Assim sendo, os denunciados KLEBER FERNANDES CORREIA e FRANCISCO ALVES DO 
NASCIMENTO, incorreram nas seguintes sanções: a) artigo 157, §1º (roubo impróprio) e §2º, inciso II (concurso de pessoas), do 
Código Penal, com relação a vítima Isadora Cândido Braga do Carmo; b) artigo 155, caput, do CP, com relação a vítima Vilson 
Pereira dos Santos; motivos pelos quais o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da 
presente e a citação dos denunciados para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código 
de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 
do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrado o 
denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto 
no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os denunciados não 
constituírem defensor(s), requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja 
recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e 
cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente 
denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente 
condenação dos denunciados. Em havendo incidência no caso em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de 
Processo Penal, a comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais 
relativos ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos 
acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja 
fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retromencionados, requer a 
notificação e/ou requisição da vítima e testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais. 
Palmas-TO, 24 de janeiro de 2020. SIDNEY FIORI JÚNIOR, Promotor de Justiça." DESPACHO:  "Acolho o pedido da defesa, 
petição evento 36. Assim, retornada a situação normal no Fórum, com trabalho presencial, intime-se a Defensoria Pública para 
apresentar a resposta à acusação do réu KLEBER FERNANDES CORREIA no prazo legal. Considerando a não localização do 
acusado FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do Código de Processo 
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Penal. Quanto ao pleito de antecipação de prova requerido pelo membro ministerial, entendo que não estão presentes nenhuma 
das causas ensejadoras da medida extrema, a luz dos artigos 92 e 225 do Código de Processo Penal, a autorizar a antecipação 
de provas prevista no art. 366, § 1°, do mesmo diploma legal. Com efeito, a produção antecipada da prova testemunhal, no caso 
específico, não se revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a justificativa com base unicamente no mero 
decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula nº 455 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a coleta antecipada, 
fora das hipóteses elencadas no art. 225 do CPP, constitui inegável ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla 
defesa. Destarte, indefiro o pedido de antecipação de provas. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer 
nem constituir advogado, volvam-me os autos conclusos para aplicação do artigo 366 do CPP, no que couber. Cumpra-se. 
Palmas/TO, 03/09/2020. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 
77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 
2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Palmas/TO, 03/09/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0023986-19.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JUNIOR RIBEIRO RODRIGUES 
FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JUNIOR RIBEIRO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, desempregado, 
nascido aos 04/07/2000, natural de Palmas-TO, filho de Alessandra Ribeiro Rodrigues, inscrito no CPF sob nº 046.624.921-73, 
residente e domiciliado na Quadra 08-A, Rua MS 15, Lote 07-F, Palmas-TO, telefone/celular (63) 3571-6250, atualmente em 
local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00239861920208272729, pelos motivos a seguir expostos: 
"DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS , por seu representante legal, vem perante este Juízo, 
oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de JÚNIOR RIBEIRO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 
04/07/2000, natural de Palmas-TO, filho de Alessandra Ribeiro Rodrigues, inscrito no CPF sob nº 046.624.921-73, residente e 
domiciliado na Quadra 08-A, Rua MS 15, Lote 07-F, Palmas-TO, telefone/celular (63) 3571-6250. Consta nos autos do Inquérito 
Policial que no dia 01 de janeiro de 2019 e em horário indeterminado, e endereço não informado, o denunciado JÚNIOR 
RIBEIRO RODRIGUES, adquiriu coisa que sabia ser produto de crime. 1 Segundo apurado, em cumprimento de diligências no 
dia 10 de abril de 2019, o denunciado fora interrogado a respeito de um crime de roubo que teria cometido no dia 16 de janeiro 
de 2019, data em que foi preso em flagrante, e portava consigo o aparelho celular marca LG, modelo K10, cor preto. Ao ser 
interpelado sobre como teria adquirido o referido aparelho celular, JÚNIOR RIBEIRO RODRIGUES respondeu que havia 
comprado da pessoa de EDUARDO LACERDA, no dia 01 de janeiro de 2019, pelo valor R$ 180,00 (cento e oitenta reais). No dia 
23 de abril de 2019, EDUARDO LACERDA CARDOSO, prestou declarações afirmando que não havia feito nenhum tipo de 
negócio com JÚNIOR, todavia informou que conhecia o denunciado em razão de morarem em setores próximos, porém nunca 
mantiveram relação de amizade. 1 Um aparelho celular, marca LG, modelo K10, cor preto, IMEI-1: 35421109163269-2, de 
propriedade da vítima LUCAS LIMA RODRIGUES, conforme Termo de Entrega/Restituição de Objeto juntado aos autos no INQ2, 
evento 01, fl. 05 e Laudo Pericial de Vistoria e Constatação - INQ1, fls. 17 a 19-evento 01. Ao consultarem as empresas de 
telefonia, estas não constataram nenhum chip cadastrado no aparelho celular em nome de EDUARDO. Assim, a atitude do 
denunciado somente demonstra o conhecimento de que o objeto teria proveniência ilícita. Contudo, JÚNIOR estava na posse de 
um aparelho celular roubado, inclusive tendo informado que era de sua propriedade, e corroborado pelo relato de JOEDIS 
ALVES DE SOUSA, seu comparsa no crime de roubo. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente 
demonstradas pelo Inquérito Policial nº 1314/2019, Auto de Prisão em Flagrante nº 337/2019, Auto de Exibição e Apreensão 
(INQ1 fl. 13-evento 1), Termo de Entrega/Restituição de Objetos (INQ2, fl. 5-evento 01), Laudo Pericial de Vistoria e Constatação 
(INQ1, fls. 17 a 19-evento 01) e demais provas coligidas aos autos. Assim agindo, o denunciado JÚNIOR RIBEIRO RODRIGUES 
incorreu na sanção do artigo 180, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 
DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo 
de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, 
requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único 
deste citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, 
aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A 
do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e 
julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não 
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constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta 
proemial acusatória, com a consequente condenação do denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração:  a) Nos 
termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o 
eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para 
audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Palmas-TO, 12 de junho de 2020. FELÍCIO DE 
LIMA SOARES, Promotor de Justiça." DESPACHO: "Considerando a não localização do acusado, acolho manifestação 
ministerial do evento retro e determino a expedição de edital de citação , na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. 
Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, volvam-me os autos conclusos para 
aplicação do artigo 366 do CPP, no que couber. Cumpra-se. Palmas/TO, 24/08/2020. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz 
de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio 
Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 09/09/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA 
NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0045967-75.2018.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): DAVID VERAS DE SENA e DIOGO PEDRO DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) DIOGO PEDRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 
02/03/1990, natural de Osasco/SP, filho de Francisco Pedro dos Santos e de Maristela Cícera dos Santos, residente e 
domiciliado na SETOR MORADA DO SOL, 29 - rua ipê, qd.29 - 00000000 - Palmas, TO (Residencial), Celular: (63) 9951-3854, 
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00459677520188272729, pelos motivos a seguir 
expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu representante legal, vem perante 
este Juízo, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de: 1. DIOGO PEDRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 
02/03/1990, natural de Osasco/SP, filho de Francisco Pedro dos Santos e de Maristela Cícera dos Santos, residente e 
domiciliado na Rua Ipê, Qd. 29, lote 18, Setor Morada do Sol, Palmas/TO, telefone (63) 9951-3854; e 2. DAVID VERAS DE 
SENA, brasileiro, solteiro, comerciante, filho de Maria José Veras de Sena, natural de Imperatriz-MA, onde nasceu aos 
07/03/1985, RG n. 656.725 SSP/TO, CPF n. 015.058.771-64, residente e domiciliado na Rua RN 11, Quadra 32, Lote 35, Bairro 
Lago Sul, Palmas-TO, telefone (63) 98418-4967. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 21 de 
janeiro de 2008, por volta das 05 horas 30 minutos, na Av. Tocantins, quadra 34, lote 10, sala 1, Taquaralto, Palmas/TO, os 
agentes supra apontados, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante escalada, subtraíram, em 
proveito comum, durante o repouso noturno, 1 (uma) bolsa e 3 (três) Notebooks, sendo um da marca HP e os outros dois da 
marca ACER, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado INFOTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. Conforme restou apurado, o denunciado DIOGO PEDRO DOS SANTOS, durante o repouso noturno e 
mediante escalada, pulou o muro dos fundos e ingressou pelo suspiro do banheiro à Loja INFOTEC e de lá subtraiu 3 (três) 
notebooks e 1 (uma) bolsa, enquanto o denunciado DAVID VERAS DE SENA aguardava do lado de fora, dando guarida ao 
primeiro denunciado. No mesmo dia, isto é, dia 21/01/2008, por volta das 7h30min, o gerente do estabelecimento chegou ao 
local e constatou que haviam furtado do interior da loja, três notebooks, ocasião em que localizou no chão do banheiro uma 
corrente e uma carteira contendo todos os documentos pessoais do incursado DIOGO PEDRO DOS SANTOS. Posteriormente, 
os denunciados repassaram os objetos subtraídos para a pessoa de JACKSON ABRAÃO CARVALHO para que pudesse 
revendê-los. JACKSON ABRAÃO CARVALHO então vendeu os notebooks para as pessoas de ALONSO MENDES JÚNIOR e 
ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, incindindo os três no crime de receptação. Perante a autoridade policial, o denunciado 
DIOGO PEDRO DOS SANTOS confessou o crime de furto, bem como apontou o incursado DAVID VERAS DE SENA como o 
seu comparsa. Este por sua vez, confessou que passavam próximo à Loja Infotec, momento em que DIOGO lhe pediu para 
esperar do lado de fora, pois entraria na loja para subtrair mercadorias. A materialidade delitiva encontra-se corroborada por 
meio do auto de exibição e apreensão (fl. 17, evento 1), termo de restituição de bens (fls. 17, evento 1) e do laudo pericial de 
avaliação em objetos (fls. 19-23, evento 1). Assim agindo, os denunciados DIOGO PEDRO DOS SANTOS e DAVID VERAS DE 
SENA, incorreram nas sanções do artigo 155, § 1° (repouso noturno) e § 4°, incisos II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do 
Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da 
presente e a citação dos denunciados para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código 
de Processo Penal). Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 
do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrado o 
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denunciado no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto 
no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os denunciados não 
constituírem defensor(s), requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja 
recebida a presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e 
cumprimento das disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente 
denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente 
condenação dos denunciados. Em havendo incidência no caso em apuração : a) a) Nos termos do artigo 201 do Código de 
Processo Penal, a comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais 
relativos ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos 
acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja 
fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Para depor sobre os fatos retromencionados, requer a 
notificação e/ou requisição da vítima e testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, sob as cominações legais.  
Palmas-TO, 10 de dezembro de 2018. SIDNEY FIORI JÚNIOR, Promotor de Justiça." DESPACHO: Considerando a não 
localização do acusado DIOGO PEDRO DOS SANTOS, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do Código de 
Processo Penal. Quanto ao pleito de antecipação de prova requerido pelo membro ministerial, entendo que não estão presentes 
nenhuma das causas ensejadoras da medida extrema, a luz dos artigos 92 e 225 do Código de Processo Penal, a autorizar a 
antecipação de provas prevista no art. 366, § 1°, do mesmo diploma legal. Com efeito, a produção antecipada da prova 
testemunhal, no caso específico, não se revela medida imprescindível e urgente, mostrando-se inidônea a justificativa com base 
unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula nº 455 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, 
a coleta antecipada, fora das hipóteses elencadas no art. 225 do CPP, constitui inegável ofensa ao devido processo legal, ao 
contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de provas. Transcorrido o prazo de 15 dias do 
edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, volvam-me os autos conclusos para aplicação do artigo 366 do CPP, 
no que couber. Quanto ao acusado DAVID VERAS DE SENA, designo audiência de instrução e julgamento para 07/08/2020, às 
14h. Intimem-se. Se necessário, expeça-se carta precatória. Cumpra-se. Palmas/TO, 01/06/2020. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS 
PIRES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. 
Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o 
acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do 
Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o 
juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. 
Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 06/08/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA 
NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0010774-38.2014.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: JOB YURI QUEIROZ MAGALHAES 
RÉU: DMF JUNIOR E CIA LTDA. – ME 
RÉU: DINIZ MAGALHAES FONTOURA JUNIOR 
EDITAL Nº 1294116 
O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei, etc FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e 3ª Vara Cível tramitam a Ação Procedimento Comum Civel nº 406369452014 proposta por BANCO BRADESCO S.A. em 
desfavor de JOB YURI QUEIROZ MAGALHAES E OUTROS. FICA(M) INTIMADA a parte requerida JOB YURI QUEIROZ 
MAGALHAES, CPF 02212076193, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis manifestar-
se sobre o bloqueio realizado em sua conta, sob pena de preclusão e conversão do bloqueio em penhora. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 03 de setembro de 2020. Eu, Karla Francischini, Escrivã Judicial da 3ª 
Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo.  
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5002009-32.2010.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA APARECIDA DE SOUZA TRANSPORTES- CNPJ/CPF nº 
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03362502000150: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 4 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0003888-52.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: REGILENO ALVES DIAS- CNPJ/CPF nº 855.550.881-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0042270-17.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOSE MARTINS DA SILVA- CNPJ/CPF nº 092.726.151-00: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009585-42.2011.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IVAN MESQUITA DE SOUSA- CNPJ/CPF nº 020.536.361-06: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5019188-71.2013.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: NEUZA DA SILVA PACHECO PADUAN- CNPJ/CPF nº 
09275426000122: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003708-36.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANA LUCIA FRANCISCA DE SÁ- CNPJ/CPF nº  644.842.201-30: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
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as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5009663-36.2011.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ERIDAN FERREIRA PASSOS- CNPJ/CPF nº 803.492.851-87: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0027801-34.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DOMINGOS ANTONIO RIBEIRO- CNPJ/CPF nº 404.950.603-30: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003294-09.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANTONIO RAIMUNDO MOURA DOS SANTOS- CNPJ/CPF nº 
 800.392.001-91: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0028165-06.2014.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DILSON BRITO BONFIM- CNPJ/CPF nº 794.765.115-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000474-05.2009.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CLEONES FERREIRA DA COSTA- CNPJ/CPF nº 494.014.591-34: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
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anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0039310-25.2015.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ELZA MARIA DA SILVA- CNPJ/CPF nº 909.773.781-87: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0003396-60.2016.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ROBERTANIO DA SILVA BARROS- CNPJ/CPF nº  322.403.093-
34 : INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0003426-32.2015.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IZIQUIEL PEREIRA DE CARVALHO- CNPJ/CPF nº 897.010.891-
20: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5000897-62.2009.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CLAUDIA ZEFERINO- CNPJ/CPF nº 596.422.627-20: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0041483-85.2016.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: DEBORA MARCIA CARNEIRO DA SILVA- CNPJ/CPF nº 
 030.095.331-36: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva 
conforme extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
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Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5006008-27.2009.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: WILLAY AIRES BOREM- CNPJ/CPF nº 03971456000197: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5005345-78.2009.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: E S S SILVA- CNPJ/CPF nº 01549214000184: INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0045541-34.2016.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: INEZ COELHO DE MIRANDA- CNPJ/CPF nº 402.681.283-91: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0039200-26.2015.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: R N DE ARAUJO SOARES - ME- CNPJ/CPF nº 13648356000188: 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002404-58.2009.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado:  JOSE FLAUGINO ARAUJO SOUZA- CNPJ/CPF nº  213.315.451-
53: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5001812-09.2012.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: ANTONIO JOAO DE FIGUEIREDO MARQUES- CNPJ/CPF nº 
806.550.928-20: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5001080-96.2010.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: SEBASTIAO ALVES NEPONUCENO- CNPJ/CPF nº 389.008.581-
49: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0002610-50.2015.8.27.2729 , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: TO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS LTDA ME- CNPJ/CPF: n° 
 12254150000100, e seu(s) sócio(s) solidário(s) MAGNO PONTES NUNES- CPF nº 014.108.091-45,  INTIMADO para, caso 
queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Transcorrido o 
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002302-02.2010.8.27.2729  , que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: EVA GOMES BORGES- CNPJ/CPF nº 260.925.221-87: INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  5001002-05.2010.8.27.2729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: RONILSON DA SILVA MELO- CNPJ/CPF nº 397.539.701-53 : 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de setembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDELSON ELISVALTER GONÇALVES, CNPJ/CPF: 03082185150, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00324974020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-1174/2019, inscrita em 
19/03/2019, referente à MULTA FORMAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 
925.010,88(novecentos e vinte e cinco mil dez reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: OAS EMPREITEIRA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 00403950000167, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 00516912620198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190033995, inscrita em 06/03/2017, 
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 2.788,55 
(Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDELSON ELISVALTER GONÇALVES, CNPJ/CPF: 03082185150, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00324974020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-1174/2019, inscrita em 
19/03/2019, referente à MULTA FORMAL, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 
925.010,88(novecentos e vinte e cinco mil dez reais e oitenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: OTICA PALMAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22928181000153, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 00484054020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20190024493, inscrita em 24/05/2019, 
referente à MUL-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS; 20190024494, inscrita em 28/08/2018, referente à TLS - TX LIC 
SANITARIA; 20190024495, inscrita em 28/08/2018, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, cujo valor até a data do 
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ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 2.919,29 (Dois Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: KARIELLO SOUSA COELHO. CNPJ/CPF: 625.425.831-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00300464220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190014720, inscrita em 
21/06/2018, referente à IPTU; 20190014721, inscrita em 28/08/2018, referente à COSIP; 20190014722, inscrita em 
04/01/2019, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 48.902,26 
(Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JORDAL LTDA (JORDAL DO 
BRASIL ALIMENTOS). CNPJ/CPF: 03.731.432/0001-60, e sócio JOÃO RODRIGUES DAMASO, CPF: 278.475.001-91  por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50007800820088272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-4970/2007, inscrita em 
05/12/2007, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 179.429,58 (cento e 
setenta e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - NACIONAL ASFALTOS 
S/A). CNPJ/CPF: 03.354.176/0001-30, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00500388620198272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-2835/2019, inscrita em 04/09/2019, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 28.084,31 (vinte e oito mil oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
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mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A - NACIONAL ASFALTOS 
S/A). CNPJ/CPF: 03.354.176/0001-30, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00500388620198272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-2835/2019, inscrita em 04/09/2019, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 28.084,31 (vinte e oito mil oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VASSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP. 
CNPJ/CPF: 12.142.541/0001-33, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00120742520208272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). C-2767/2016, inscrita em 11/10/2016, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 431.222,75 (quatrocentos e trinta e um mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WESLEY WANDERSON BARROS DOS SANTOS. CNPJ/CPF: 
050.988.921-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00292582820198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-1262/2019, inscrita em 27/02/2019, referente à MULTA TJTO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 19.190,78(dezenove mil cento e noventa reais e setenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: DILCILEIA DA SILVA SOARES. CNPJ/CPF: 030.051.211-27, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00333542320188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1797/2018, inscrita em 
12/06/2018, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 10.038,38(dez mil 
trinta e oito reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: WILMAR BISPO BARBOSA. CNPJ/CPF: 382.654.511- 72, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 50187426820138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1964/2012, inscrita em 23/08/2012, 
referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.928,53(um mil novecentos e 
vinte e oito reais e cinquenta e tres centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: E. S. DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS. CNPJ/CPF: 23.152.204/0001-
43, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00345970220188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-1714/2018, 
inscrita em 03/04/2018, referente à PROCON,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
16.201,58(dezesseis mil duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TECNOCOOP INFORM C DE T DE A T A E DE P DADOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 28.194.652/0028-43, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50243123520138272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). C-2356/2012, inscrita em 10/10/2012, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 4.158,51(quatro mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
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Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANDRÉ ELETRO SALDÃO EIRELI (ANDRÉ ELETRO). CNPJ/CPF: 
21.831.874/0001-60, e sócio TIAGO PEREIRA RODRIGUES CPF: 030.057.881-48 por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
00124561820208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-3631/2019, inscrita em 02/12/2019, referente à ICMS, 
 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.515,11 (treze mil quinhentos e quinze reais e 
onze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: COMERCIAL IDEAL DE SUCATAS EIRELI EPP. CNPJ/CPF: 
31.809.297/0001-64, e sócio LUCAS DE ARAUJO BARBOSA CPF: 606.114.083-50 por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
00086723320208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-3447/2019, inscrita em 19/11/2019, referente à IDNR, 
 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.047.834,81 (treze milhões quarenta e sete mil 
oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAMOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ/CPF: 03.826.960/0001-01, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50004270220078272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-4403/2007, inscrita em 
01/09/2007, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 45.559,57 (quarenta e 
cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: FERNANDA DO PRADO BORGES. CNPJ/CPF: 038.952.481-69, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00486635020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2069/2019, inscrita em 
30/05/2019, referente à ICMS PARCELADO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
25.869,35 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: IVONETE FERREIRA BATISTA BARBOSA ME. CNPJ/CPF: 
02.891.631/0001-73, e sócio IVONETE FERREIRA BATISTA CPF: 851.090.881-87 por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
00462437220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-4554/2018, inscrita em 28/11/2018, referente à ICMS, 
 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.994.408,00 (um milhão novecentos e noventa e 
quatro mil quatrocentos e oito reais ), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: FRANKLIN MAURICIO DE SOUZA. CNPJ/CPF: 391.057.412-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00455136120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-4756/2018, inscrita em 
04/12/2018, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 28.796,14 (vinte e oito 
mil setecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: MARIA JOSE BONFIM COELHO DE MOURA. CNPJ/CPF: 044.528.158-80, e 
JOSE PIRES DE MOURA CPF: 006.030.218-67 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50006037820078272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1658/2007, inscrita em 12/04/2007, referente à ICMS,  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 37.038,66 (trinta e sete mil e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
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bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALMEIDA E FERRO LTDA - ME. CNPJ/CPF: 10.651.232/0001-63, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00458822620178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4912/2017, inscrita em 
10/08/2017, referente à PROCON,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 24.251,50(vinte e 
quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PARNAIBA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ/CPF: 
10.689.056/0001-59, e  sócio JOSE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 466.551.233-72por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - 
e-Proc - nº 00442116520178272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1848/2017, inscrita em 20/09/2017, referente à 
ICMS PARCELADO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 93.047,49(noventa e tres mil 
quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: HOLY TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF: 02.646.757/0003-44, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50029030820108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1045/2009, 
inscrita em 09/10/2009, referente à MULTA FORMAL,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 789.981,41 (setecentos e oitenta e nove mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF: 05.821.117/0002-
30, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00120064620188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-3320/2017, 
inscrita em 19/12/2017, referente à ICMS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
55.647,27(cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial - , que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANGELICA SCHUBERT WACHTER. CNPJ/CPF: 829.643.941-72, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50032937520108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-804/2009, inscrita em 
31/08/2009, referente à MULTA,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.600,00 (mil e 
seiscentos reais), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do dos sócios: VAGUIANE LOPES DA SILVA. CNPJ/CPF: 034.302.721-65, e  sócio 
CLEIDERLAN BATISTA DA SILVA CPF: 026.349.081-56 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00118604420148272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICÍPIO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140002017, inscrita em 04/01/2012, referente à TXL-FUNC,  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 634,45 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER 
MARINHO , Escrivão Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. 
(AS) WAGNER MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AMAZON LEGIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE ASS. E CONSULTORIA 
E EMPRESARIAL LTDA. CNPJ/CPF: 11.821.687/0001-42, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00444997620188272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180008804, inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; 20180008805, inscrita em 
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06/03/2017, referente à ISS-NFSE; 20180008806, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE-RF, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.101,08 (Cinco Mil e Cento e Um Reais e Oito Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão Judicial 
- , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER MARINHO. 
Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FRANCISCO VICENTE DE LIMA. CNPJ/CPF: 134.129.301-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00341329020188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180005258, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20180005259, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 2.827,56 (Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PAUTA MUSICAL - COMERCIO DE ÁUDIO E INSTRUMENTOS 
MUSICAIS - EIRELI – ME. CNPJ/CPF: 22.173.130/0001-69, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00485595820198272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190024921, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE-RF; 20190024922, inscrita 
em 28/08/2018, referente à TLF; 20190024923, inscrita em 24/05/2019, referente à MUL-POST, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.307,37 (Dois Mil e Trezentos e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, WAGNER MARINHO , Escrivão 
Judicial - , que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de fevereiro de 2020. (AS) WAGNER 
MARINHO. Matrícula 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 0009913-81.2016.827.2729 
Denunciado: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 
O Juiz titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Palmas – 
TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal 0009913-81.2016.827.2729 tendo como Denunciado: 
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, brasileiro, natural de São Miguel do Tapuio-PI, união estável, nascido em 12/12/1968, filho 
de Francisco de Sousa Cruz e de Maria da Cruz Sousa, pedreiro, portador do RG 2.205.851- SSP/PI e CPF 006.280.273-97 e 
como o denunciado se encontra atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença 
proferida conforme dispositivo a seguir transcrito: “(...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz 
respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4811 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2020 26 

 

 
 

PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da 
extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor 
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta 
sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se 
Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como as pessoas que figurarem na condição de vítima(s) ou 
representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, 
arquivem-se os autos. (...). “PalmasTO, 02 de maio de 2019.”. E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente 
edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 30 de julho de 2019. Eu, Marivan 
Eloy Gomes, matricula 102979, digitei. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0005762-27.2020.8.27.2731 
Requerente: RUTIELLY MEDRADO SILVA 
Requerido: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que RUTIELLY MEDRADO SILVA, representante, move em desfavor do representado: JOSÉ ANTÔNIO DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 18/04/1964, filho de Hilda Mendes da Silva e Osvaldo Antonio da Silva, CPF nº 
315.177.221-87, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, nº 758, Setor Jardim Paulista, e, como encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, acolho o parecer exarado 
pelo ilustre representante do Ministério Público, para o fim de APLICAR, com fundamento nos artigos 282, § 2º e 319, incisos 
II e III, ambos do Código de Processo Penal, as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ao 
representado JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA: 

1. Proibição de aproximar-se à distância inferior a 200 (duzentos) metros da ofendida; 
2. Proibição de o representado em referência ter contato com a ofendida, através de qualquer meio de comunicação; 
3. Proibição de o representado em referência frequentar a residência da ofendida; 

AS MEDIDAS VIGORAM ATÉ O FINAL DE EVENTUAL AÇÃO PENAL RELACIONADA AO PRESENTE FEITO. Intimem-se, 
inclusive, a vítima e sua representante legal. Ciência à Autoridade Policial, PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS 
MEDIDAS ALTERNATIVAS EM FOCO.  
Conste no mandado a ADVERTÊNCIA de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ou a reiteração das 
agressões contra a ofendida, poderá ensejar a decretação de PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRA-SE." NOTIFIQUE-SE a 
ofendida. INTIME-SE o requerido a cumprir as restrições." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (09 de Setembro 
de 2020). (09/09/2020). Eu___ (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
 
EDITAL Nº 864726 - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Doutor ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA - MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos: Processo nº.  0015051-34.2018.827.2737 Chave: 
601207971118  - Ação: AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA  , Autor: JOSE EDMUNDO XAVIE - Procurador : Defensoria 
Publica - Requeridos: ESPÓLIO de JOÃO LEMES DE SOUSA; LENILDES CORRÊA FERREIRA LEMILDES CORRÊA 
FERREIRA; LINETE CORRÊA FERREIRA e Espolio de LUÍS FERREIRA DOS SANTOS  -  Valor da causa; R$- 120.000,00. 
  Por este meio CITAR os Requeridos do Espólio de LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, representado pela herdeira Lenildes 
Correa Ferreira, e do espólio de JOÃO LEMES DE SOUZA, representado pela viúva Senhora Terezinha Faria Lemes, e pelos 
herdeiros legais filhos maiores KÁTIA CILENE LEMES DE SOUSA e ERIK RICHARDSON FARIA E SOUSA, atualmente em 
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lugares incertos não sabidos, para tomarem conhecimento da presente ação, com prazo de 15 (quinze) dias uteis para 
apresentar contestação. ADVERTENCIA: A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 
fática apresentada na petição inicial.  Tudo conforme “Eventos: 01; 1.02; 04; 41; 61 e 63 -  Petição Inicial; Decisão; 
Procuração/Declaração de pobreza; Petição; Despacho/Decisão.”  INFORMAÇÃO:   Informo que acima está o número e chave 
de segurança do processo, QUE DEVE SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / 
consulta pública / rito ordinário. 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 Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos  dezoito  dias do mês de 
junho de dois e vinte (18/06/2020). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar 
do fórum local. Porteira dos Auditórios –técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso, em 10/09/2020. 
 

2ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0013457-14.2020.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: MARIA JOSE ALVES RIBEIRO e VALDEMAR LOPES RIBEIRO 
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
O Doutor JOSÉ MARIA LIMA, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio CITA os 
interessados, ausentes e desconhecidos (arts. 259, I do CPC), para tomar conhecimento dos termos da ação supramencionada, 
advertindo-os de que terão o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III do CPC) para apresentar contestação, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, tudo em 
conformidade com a determinação judicial exarada nos autos acima identificados, pelo MM. Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível. 
OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, bem como da chave de acesso adrede identificados, 
no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. 
Fone: (63) 3363-1144. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar ignorância, mandou expedir 
este que será publicado e afixado na forma da Lei. Porto Nacional-TO, 01/09/2020. Eu, Diana Mascarenhas Santos, técnica 
judiciária conferi e subscrevo. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito - 2ª Vara Cível. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  – PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
Autos nº 5000973-12.2011.8.27.2731 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: MARIA EUNICE OLIVEIRA DA SILVA 
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
FINALIDADE: O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA – Juíz de Direito na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO da parte 
requerente: MARIA EUNICE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 842.113.421-34 e da parte requerida: INSS – INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0001-40, para tomarem conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº - 
5000973-12.2011.8.27.2731 – (Chave nº 179271179715) - para, caso queiram, interpor recurso no prazo legal, conforme 
dispositivo: Forte nesses argumentos, tendo em vista que o requerente não atendeu as providências que lhe competia, além de 
ter deixado o feito parado por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos 
do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários de 
sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termo do art. 85,§8º do CPC. Contudo, em função do deferimento da 
assistência judiciária gratuita, a exigência de tais valores fica suspensa, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se, se necessário através de advogado constituído e por edital. Cumpra-se. Havendo interposição de 
recurso, determino à escrivania que proceda na forma do artigo 1.010 do CPC. Transitada em julgado, arquive-se, observadas 
as cautelas de praxe e as anotações de estilo. Havendo necessidade, após a respectiva baixa, encaminhem-se os autos à 
COJUN para apuração de eventuais custas e despesas processuais. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. E 
para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu DEYSE 
CARVALHO LEITE, servidora do NACOM digitei e subscrevi. Palmas, 04 de setembro de 2020. Assinado eletronicamente por 
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA Juíz de Direito. 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. 
DETERMINA a   CITAÇÃO da(a) parte(s) executado(s):  PAIVA E LIMA COMÉRCIO DE MÓVEIS OBJETOS  DE  ARTE  E   
DECORAÇÕES  LTDA, pessoa  jurídica  de  direito  privado,   inscrito  no CNPJ: 15.296.473/0001-55  e  LUIZ  FRANCO  DE 
 PAIVA,  brasileiro,  divorciado,  empresário,  inscrito  no CPF: 841.344.611-20, que se encontra em local incerto e não sabido, 
para tomar(em) conhecimento do Processo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Nº  0007556-65.2015.827.2729 - 
(Chave nº 469995103915)-  que lhe move  BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ: 00.000.000/0001-91 e para, no prazo de 03 (três) 
dias, efetuar(em) o pagamento da dívida sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da execução ou, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, possa opor-se à execução por meio de embargos (art. 914, do Código de Processo Civil 
/2015), independentemente de penhora, depósito ou caução. 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, 27 de setembro de 2019 
  

assinado eletrônicamente por 
AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 

Juiz de Direito 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
PRESIDÊNCIA 

Decreto 
 
Decreto Judiciário Nº 361, de 9 de setembro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com fulcro no art. 12, inciso VI, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o disposto nos arts. 20, inciso IX, da Lei nº 1.940, de 1º de 
julho de 2008, 75, inciso I, § 2º, incisos I e III, da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e considerando o contido no processo nº 
2020.04.211204P e autos SEI nº 20.0.000019513-9, resolve 
CONCEDER 
Maria Rodrigues Nogueira, matrícula 122178, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, no cargo de Escrivã Judicial, Classe “C”, Padrão 
15, com proventos integrais, no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$ 18.646,95 (dezoito mil, seiscentos e 
quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), acrescido da Gratificação de Atividade Judiciária na ordem de R$ 5.594,09 
(cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos),  e do Adicional de Qualificação no valor de R$ 1.864,69 (um 
mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), que após aplicado o redutor de R$ 37,74 (trinta e sete 
reais e setenta e quatro centavos), em observância ao disposto no art. 14, da Lei Estadual nº 2409/2010, será pago no montante 
de R$ 26.067,99 (vinte e seis mil, sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), e reajuste paritário, declarando a vacância 
do referido cargo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto 
Presidente 

  
 

Editais 
 
Edital Nº 331, de 10 de setembro de 2020 
A Comissão do Processo Seletivo para contratação temporária de médico(a) infectologista (Portaria nº 1548/2020 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 24 de agosto de 2020), no uso de suas atribuições e na forma das normas contidas no artigo 37, 
inciso IX, da Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, a qual 
dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário, e, considerando os autos SEI nº 
20.0.000016977-4 e a Ata da reunião da Comissão do Processo Seletivo constante do evento 3332645, FAZ SABER a todos os 
interessados a divulgação da inscrição homologada para participação no certame, nos termos do Edital nº 325 / 2020 - 
PRESIDÊNCIA/DIGER, conforme segue: 
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ORD. STATUS DA INSCRIÇÃO NOME CPF 

1 Homologada Rafael Nogueira Araújo de Lima 031.444.471-88 

Palmas-TO, 10 de setembro de 2020. 
Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
 

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 364/2020, de 09 de setembro de 2020 

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 Jefferson David Asevedo Ramos, matrícula nº 352402, relativas ao exercício 

de 2020, marcadas para o período de 14/09 a 13/10/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 365/2020, de 09 de setembro de 2020 

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 da magistrada Aline Marinho Bailão Iglesias, matrícula nº 259630, relativas ao exercício de 

2020, marcadas para o período de 07/01 a 05/02/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 366/2020, de 09 de setembro de 2020 

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 Ciro Rosa de Oliveira, matrícula nº 177045, relativas ao exercício de 2020, 

marcadas para o período de 05/10 a 03/11/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 367/2020, de 10 de setembro de 2020 

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 Luciano Rostirolla, matrícula nº 291638, relativas ao exercício de 2020, 

marcadas para o período de 28/09 a 27/10/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 368/2020, de 10 de setembro de 2020 
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 Rodrigo da Silva Perez Araujo, matrícula nº 352536, relativas ao exercício de 

2020, marcadas para o período de 20/10 a 18/11/2020, para serem usufruídas em 03/05 a 01/06/2021, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Termos de homologação 

 
PROCESSO 20.0.000000925-4 
INTERESSADO DIRETORIA EXECUTIVA ESMAT 
ASSUNTO Equipamentos audiovisuais - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 66, de 10 de setembro de 2020 
Cuidam os autos de procedimento licitatório visando o registro de preços, para futura aquisição de equipamentos e suprimentos 
audiovisuais, em atendimento às necessidades da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de 
Comunicação Social - CECOM, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem assim o parecer da 
Asjuadmdg (evento 3329638), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3329705), ao tempo em 
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 59/2020 - SRP, haja vista o êxito do certame, no foram realizadas as seguintes 
adjudicações: 1) UZZO COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em relação aos Itens 1, 2, 3, 5, 6, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 30, 31 e 
33, pelo valor total de R$ 208.146,50 (duzentos e oito mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos); 2) ANDREI 
SANTOS SILVA, em relação ao Item 26, pelo valor total de R$ 1.317,50 (um mil trezentos e dezessete reais e cinquenta 
centavos); 3) FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI, em relação ao Item 24, pelo valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais); 
4) CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI, em relação ao Item 7, pelo valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais); 5) PRISMA 
COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI, em relação aos Itens 8, 21, 22, 27, 32, 34 e 35, pelo valor total de R$ 
38.412,74 (trinta e oito mil quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos); 6) LEILANE HOLANDA COSTA, em relação 
aos Itens 9, 10, 11 e 12, pelo valor total de R$ 3.018,00 (três mil dezoito reais); e 7) BAKMAR ELETRÔNICA LTDA, em relação 
ao Item 18, pelo valor total de R$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais), perfazendo a importância global de R$ 259.714,74 
(duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), conforme Resultado por Fornecedor, 
Ata da Sessão e Termo de Adjudicação (eventos 3327787, 3327789 e 3327795)., para que produzam seus efeitos legais. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema Comprasnet, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação; e 
2. DCC para elaboração das Atas de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicações e demais atos pertinentes. 
Concomitante, à DEESMAT/STESMAT para ciência e manifestação acerca dos Itens 4, 14, 16 e 28, que restaram fracassados. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO  

BRASIL 
ESCRIVANIA DE PAZ 

Município de Pedras Grandes 
Comarca de Tubarão – Estado de Santa Catarina 

Bruna Baggio Crocetta – Escrivã de Paz 
Avenida Arcanjo Gabriel n° 963, sala 03 – Centro – Pedras Grandes – CEP: 

88720-000 
Fone: (48) 3659-0108 E-mail: cartoriopedrasgrandes@hotmail.com 

Pedras Grandes/SC, 31 de agosto de 2020. 
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CERTIDÃO 
Certifico, em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Provimento n° 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que em virtude 
de ERRO DE IMPRESSÃO, os seguintes Papéis de Segurança para aposição de Apostila de Haia foram INUTILIZADOS: 
A5998583; A5998587; A5998149; A5998698. 
Sem mais para o momento, reiteramos protestos de mais elevada estima e consideração. 
          Cordialmente, 

Ana Cláudia França Pereira 
Escrevente 

 
Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos 

E Pessoas Jurídicas de Araranguá-SC 
Oficial – Bel. Daniela Araújo Macelino 

  
CERTIDÃO 

Em atendimento ao artigo 16 do Provimento n° 62 de 14 de novembro de 2017, CERTIFICO que em 17 de agosto de 2020, com 
utilização de equipamento próprio, foi realizado procedimento de fragmentação de papéis de segurança para ato de aposição da 
Apostila de Haia. O erro que levou a inutilização dos papéis foi a indicação equivocada das partes no documento apsotilado. Os 
números de controle dos papéis de segurança são: A5274075, A5274098, A5274156, A5274177, A5274210, A5274321 e 
A5274390. 
Sem mais para o momento 
Araranguá, 25 de agosto 2020. 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE IOMERÊ 

Comarca de Videira – 39ª Circunscrição 
Iná Ternes – Oficial Titular 

Rua São Luiz, n° 670, Centro, Iomerê, CEP: 89.558-000, Fone: (49) 3539-1512 / (49) 9150-1438 
E-mail: cartorioiomere@hotmail.com – Expediente: das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h 

CERTIDÃO 
          Certifico, em cumprimento ao disposto no artigo 16 do Provimento nº 62 do Conselho Nacional de Justiça –CNJ, que em 
virtude de ERRO DE IMPRESSÃO, o(s) seguinte(s) Papel(is) de Segurança para aposição de Apostila de Haia foi(ram) 
INUTILIZADO(S): n°A1680927, A1680954, A1680955, A1680919, A1680918, A1680786, A1680692, A1680693, A1680685, 
A1680664, A1680766, A1680751, A1680737, A1680740, A1680739, A1680738, A1680789, A1680681, A1680829, A1680800. 
                    Sem mais para o momento, reiteramos protestos de mais elevada estima e consideração 
                    Atenciosamente 
                    Iomerê/SC, 24 de agosto de 2019. 

INÁ TERNES 
Oficial Titular da Escrivania de Paz de Iomerê/SC 

 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1623/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de setembro de 2020 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 134/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000016841-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Extinto Comércio e Recarga de Extintores - Ltda, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para recarga de extintores de incêndio com reposição de pecas e acessórios de substituição e/ou 
manutenções diversas, com o objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 134/2020 e 
o servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 
67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até 
a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1624/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de setembro de 2020 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 135/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000017417-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Ross Tech Informática EIRELI - EPP, que tem por objeto a aquisição de scanners de 
documentos, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Danillo Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como gestor do contrato nº 135/2020, e o servidor 
Wagner William Voltolini, matrícula nº 292635, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1627/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de setembro de 2020 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 135/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000017417-4, celebrado por este 
Tribunal e a empresa Ross Tech Informática EIRELI - EPP, que tem por objeto a aquisição de scanners de documentos, para 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Robson Andrade Venceslau, matrícula nº 352785, como fiscal do contrato nº. 135/2020, e 
o servidor Públio Caio Pires Bispo, matrícula nº 352879, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1628/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de setembro de 2020 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 165/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 135/2020, constante do 
Processo Administrativo 20.0.000017417-4, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Ross Tech Informática EIRELI - 
EPP, que tem por objeto a aquisição de scanners de documentos, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
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LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

 DTINF Danillo Lustosa Wanderley 187237 

DTINF Luciano dos Santos Ramiro 352178 

DIADM Moredson Medanha de Abreu Almas 352416 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1615/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de setembro de 2020 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 132/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000001999-3, celebrado por este 
Tribunal e a empresa ISM Engenharia Ltda, que tem por objeto contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de construção do novo Fórum da Comarca de Cristalândia. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Wilma Virgínia A. R. Assunção, matrícula 357345, como gestora do contrato nº 132/2020, e o 
servidor Luciano Moura, matrícula 352750, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1616/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de setembro de 2020 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 132/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000001999-3, celebrado por este 
Tribunal e a empresa ISM Engenharia Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de construção do novo Fórum da Comarca de Cristalândia. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163, como fiscal do contrato nº. 132/2020, e a servidora 
Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 353366, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1581/2020, de 10 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77177 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, Gurupi-TO, 
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Palmas-TO, no período de 02/09/2020 a 04/09/2020, com a finalidade de realizar vistoria de obras de reforma nos fóruns das 
referidas comarcas de Porto Nacional e Gurupi, conforme SEI 19.0.000007416-3 e 19.0.000039710-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1582/2020, de 10 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77030 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, Assistente de Suporte Técnico, Matrícula 352178, o valor 
de R$ 253,22, relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, pela prorrogação da viagem 
concernente ao Protocolo nº 2020/76398, no período de 29/08/2020 a 29/08/2020, com a finalidade de .  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1583/2020, de 10 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77311 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Sousa Luz, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352104, o valor de 
R$ 654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
09/09/2020 a 12/09/2020, com a finalidade de realizar a troca do servidor em Arapoema e na volta passar em Araguaina para 
pegar equipamentos no antigo predio, conforme solicitação do Service Desk R13990.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1584/2020, de 10 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/77310 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Sousa Luz, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352104, o valor de 
R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 
04/09/2020 a 04/09/2020, com a finalidade de realizar a troca dos discos do servidor da Comarca de Ponte Alta do Tocantins, 
conforme Service Desk R25934.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1585/2020, de 10 de setembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/76961 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Robson Andrade Venceslau, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352785, 
o valor de R$ 654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4811 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2020 35 

 

 
 

R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período 
de 02/09/2020 a 05/09/2020, com a finalidade de realizar mudança do Fórum de Pium para o prédio novo, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de 
R$ 654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 
02/09/2020 a 05/09/2020, com a finalidade de realizar mudança do Fórum de Pium para o prédio novo, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000002955-7 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2020NE02504 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO: Sven Matthias Frohlich Archangelo - ME. 
CNPJ: 11.439.914/0001-70                 
OBJETO: Anulação da Nota de Empenho destinada à contratação do Curso de Comunicação não Violenta, conforme processo 
19.0.000002251-1, com o objetivo de capacitar magistrados e servidores para aplicarem em sua prática de trabalho a 
comunicação não-violenta na resolução de conflitos por meio da pacificação social. Anulação da Nota de Empenho 
2020NE01567, em razão do adiamento do curso para o próximo ano letivo. 
VALOR TOTAL: R$ 25.600,00 (Vinte e cinco mil e seiscentos reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1168.2134 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 48 
Fonte de Recursos: 0100. 
DATA DA EMISSÃO: 25 de agosto de 2020. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  - SRP Nº 25/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2020 
PROCESSO 20.0.000012287-5 
CONTRATO Nº 129/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: TJC Importadora Ltda - ME. 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de notebooks e computadores avançados desktop com monitor, 
para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 989.100,00 (novecentos e oitenta e nove mil e cem reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá início na data de sua assinatura e vigência no crédito orçamentário, ressalvado o período 
de garantia dos equipamentos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3066 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020. 
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EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  - SRP Nº 25/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2020 
PROCESSO 20.0.000012289-1       
CONTRATO Nº 123/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Positivo Tecnologia S/A. 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de computadores avançados desktop com monitor, para atender as 
demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente instrumento é de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), compreendendo todas 
as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá início na data de sua assinatura e vigência no crédito orçamentário, ressalvado o período 
de garantia dos equipamentos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1100 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  - SRP Nº 79/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020 
PROCESSO 20.0.000016852-2 
CONTRATO Nº 138/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: KRP Consultoria em Tecnologia de Informação - Ltda 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de solução de segurança, para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 1.551.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil reais)?, 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário, 
ressalvado o período de garantia dos objetos e /ou serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3066 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 / 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 49/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2019 
PROCESSO 19.0.000038424-3 
CONTRATO Nº 127/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Ar Comércio de Equipamentos Eireli - ME 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de bens permanentes (eletrodomésticos, frigobar), para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 12.471,62 (doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e 
sessenta e dois centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste 
Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário, conforme disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da garantia dos bens. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2020. 
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Extratos das atas de registro de preços 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 16/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020 
PROCESSO 20.0.000006315-1 
CONTRATO Nº 136/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: D' Colar Gráficas e Etiquetas - EIRELI. 
OBJETO O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 
placas de sinalização para porta, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 6.990,00 (seis mil novecentos e noventa reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário, conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 124/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000000742-1 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 33/2020 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: R & L Confecções Uniformes e Brindes EIRELI – ME 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais 
necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2020. 
 

Extratos 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 270/2020 
PROCESSO 20.0.000018970-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Wermesson Ferreira Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR e MEDIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 269/2020  
PROCESSO 20.0.000019228-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Fernanda Alves Silva Severo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas.. 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4811 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2020 38 

 

 
 

 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 266/2020 
PROCESSO 20.0.000018972-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Elisa Ferreira Araújo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins.  
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2020. 
 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 369/2020, de 10 de setembro de 2020 
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 FATIMA ALVES DE LIMA ROSA, matrícula nº 59542, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 09 a 11/09/2020, a partir de 09/09/2020 até 11/09/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 27 a 29/10/2020, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 370/2020, de 10 de setembro de 2020 
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 EDUARDO PEREIRA DUARTE, matrícula nº 283930, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 10/09 a 09/10/2020, a partir de 10/09/2020 até 24/09/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 15/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 371/2020, de 10 de setembro de 2020 
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 GLACIELLE BORGES TORQUATO, matrícula nº 261650, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 01 a 30/09/2020, a partir de 01/09/2020 até 30/09/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 562/2020, de 10 de setembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/77489;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora DEUSIRENE ALVES DOS SANTOS, matrícula nº 352722 , CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE PEDRO AFONSO a 
partir de 11/09/2020 , com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

 
EDITAL nº 066, de 2020 – SEI Nº 20.0.000019472-8 

  
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 Primeiro Fórum Latino-Americano sobre Segurança Humana para os Direitos 
Humanos e XII Congresso Internacional em Direitos Humanos sobre fatores de Promoção Humana e Sustentabilidade, a 
se realizar nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2020, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos 
legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Primeiro Fórum Latino-Americano sobre Segurança Humana para os Direitos Humanos e XII Congresso 
Internacional em Direitos Humanos sobre fatores de Promoção Humana e Sustentabilidade 
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Objetivo: Oportunizar aos magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense e à comunidade em geral a compreensão 
das reflexões e estudos sobre os temas mundiais e atuais em direitos humanos – Segurança Humana para os Direitos Humanos 
e Fatores de Promoção Humana e Sustentabilidade – e sua correlação com a atividade prática da prestação jurisdicional local, 
por meio das ações do Programa de Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 11 de setembro a 16 de outubro de 2020. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico http://esmat.tjto.jus.br/portal/ 
Públicos-Alvo: Magistrados e servidores – efetivos, comissionados e cedidos – do Poder Judiciário Tocantinense, estudantes, 
professores, profissionais, integrantes do sistema de justiça brasileiros e estrangeiros e membros da sociedade em geral. 
Carga horária: 24 horas-aula 
Modalidade: A Distancia, com transmissão via internet por meio do Portal e do aplicativo da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
Local: IAEN – Instituto de Altos Estudos Nacionais do Equador, com Transmissão pela Internet. 
2. VAGAS: 
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem magistrados ou servidores – efetivos, comissionados e cedidos – do Poder Judiciário Tocantinense, estudantes, 
professores, profissionais, integrantes do sistema de justiça brasileiros e estrangeiros e membros da sociedade em geral. 
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Para certificação do Primeiro Fórum Latino-Americano sobre Segurança Humana para os Direitos Humanos e XII 
Congresso Internacional em Direitos Humanos sobre fatores de Promoção Humana e Sustentabilidade, os matriculados 
deverão participar das atividades programadas, as quais serão desenvolvidas conforme programação oficial do evento; 
4.2 As atividades ocorrerão no período de 19 a 21 de outubro de 2020, conforme programação publicada no site da Esmat - 
http://esmat.tjto.jus.br/portal/; 
4.3 As palestras serão transmitidas ao vivo por meio da Internet; 
4.4 As frequências das atividades presenciais serão registradas eletronicamente, conforme os registros de participação das 
transmissões ao vivo. 
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
A programação do Evento será divulgada no Portal da Esmat: http://esmat.tjto.jus.br/portal/ . 
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.3 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Congresso. 
Palmas - TO, 9 de setembro de 2020 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS  
Diretor Geral da Esmat  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
 

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
GLACIELLE BORGES TORQUATO 
 

VICE-PRESIDENTE 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA 
Dr. MÁRCIO BARCELOS COSTA 
 
 

 

TRIBUNAL PLENO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Presidente) 
Des. AMADO CILTON ROSA 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
 

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

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Juíza CÉLIA R. REGIS EM SUBST. DES. AMADO CILTON 
(Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 

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

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

5ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

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

5ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Revisora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA – JUIZ CONVOCADO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Membro) 
 

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

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. MOURA FILHO (Suplente) 

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

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

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

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

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. MOURA FILHO 
 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 
ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
KÉZIA REIS DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº, Palmas/Tocantins,  

CEP 77.015-007, Fone: (63)3218.4443 
www.tjto.jus.br.  
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