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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013408-84.2020.8.27.2700/TO 
AGRAVANTE: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA 
ADVOGADO: ADALBERTO LUIZ RIBEIRO (OAB TO005184) 
AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Juiza convocada SILVANA MARIA PARFIENIUK– Relatora - ficam as partes 
interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto 
por Francisco Raimundo da Silva, contra decisão lançada no evento 5 dos autos originários, em que o Magistrado monocrático 
suspendeu o trâmite processual pelo prazo de 01 ano em decorrência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 
0010329-83.2019.827.0000, que tramita neste Tribunal de Justiça e versa sobre matéria relativa à "contratação de mútuo por 
idosos/analfabetos”. Após expor suas razões, o agravante pleiteia seja provido o Agravo para determinar o regular 
processamento do feito de origem. É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao Relator, na função de Juiz preparador de 
todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, o seu juízo de admissibilidade. Deve, assim, verificar se estão 
presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade, interesse recursal, preparo, tempestividade, regularidade 
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Analisando os autos originários, verifico que o presente 
recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, tendo em vista que foi interposto depois de ultrapassado o prazo de 15 
(quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil1. Denota-se que a decisão que determinou o 
sobrestamento do feito originário em razão do aludido IRDR, em verdade, foi proferida em 02/07/2020 (evento 5), tendo o 
autor/agravante dela sido intimado em 03/07/2020 (evento 7), começando a fluir o prazo recursal de 15 dias úteis em 
06/07/2020, findando-se em 24/07/2020 (evento 6), tendo o Agravo sido interposto apenas em 15/10/2020, bem além do prazo 
recursal final. Observa-se que ao ser intimado da aludida decisão, o autor/agravante preferiu peticionar nos autos (evento 8) 
postulando pela reconsideração do decisum. O Magistrado de 1º grau, por sua vez, em decisão lançada no evento 9, apenas 
manteve a suspensão do feito como antes determinada. É importante e necessário destacar que eventual Pedido de 
Reconsideração manejado no processo de origem não possui o condão de suspender o prazo para interposição de Agravo de 
Instrumento. Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é unanime: TJTO, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
0025068-95.2018.827.0000 – 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: DESEMBARGADORA MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado 
em 11/11/2019; AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003962-77.2018.827.0000, RELATOR: Des. 
MARCO VILLAS BOAS, julgado em 06/06/2018. Em tal condição, resta flagrante a intempestividade do Agravo de Instrumento, o 
que o torna manifestamente inadmissível, sem possibilidade de regularização, hipótese que deságua no seu não conhecimento, 
nos moldes do artigo 932, inciso III, do CPC. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante ao exposto, NÃO 
CONHEÇO do presente Agravo, posto que manifestamente intempestivo. Após as formalidades legais, baixem os autos e 
arquive-se. Cumpra-se.” 
 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015796-43.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000910-18.2018.8.27.2702/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: EDNA LUIZA MELO BALTHAZAR 
ADVOGADO: WILINELTON BATISTA RIBEIRO (OAB TO007939) 
ADVOGADO: IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR (OAB TO002426) 
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: NIVAIR VIEIRA BORGES   PG6546001     
APELADO: NEY QUERIDO 
ADVOGADO: ALBERY CESAR DE OLIVEIRA (OAB TO00156B) 
APELADO: EROS ERNESTO VINHAS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - ALVORADA 
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DE 
TITULARIDADE DE CARTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 112/2018. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não houve 
cerceamento de defesa, tendo em vista que ambas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar antes da superveniência 
da sentença. 2. No mesmo sentido não há que se falar em nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação 
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decorrente da persistência de omissões, tendo em vista que o juízo de primeiro grau examinou todas as questões relevantes à 
formação de sua convicção, notadamente a suposta inconstitucionalidade dos artigos 5º, Parágrafo Único, 8º, § 1º, e 11, VIII, 
todos da Lei Complementar Estadual de nº 112/2018. 3. No mérito não se constata qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade, 
tampouco violação ao art. 37, II, da CF/88 e ao enunciado da súmula 43 do STF, uma vez que restou assegurado o provimento 
do cargo de tabelião no 1º Tabelionato de Nota e Imóveis de Alvorada, mediante a realização de concurso público, conforme 
dispõe o art. 236, § 3º da Carta Magna, e as delegações notariais e/ou de registro disciplinadas na Lei Complementar Estadual nº 
112/2018, cujas serventias vagas serão anexadas a mais antiga regularmente provida, encontram permissivo no art. 26, 
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.935/94. A sentença deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. 
 ACÓRDÃO:  A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos. Nos termos do Art. 85, §11, do CPC, majoro 
os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 
2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026370-28.2019.8.27.0000/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: HIDELSON BORBA ALVES 
ADVOGADO: CARLOS ATILA BEZERRA PARENTE (OAB TO005621) 
APELADO: MELCIADES FERRAZ NETO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –RECURSO QUE 
DEBATE TESES NÃO VENTILADAS NA SENTENÇA - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, II DO CPC – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte 
apelante se furta da obrigação em expor no recurso os fundamentos fáticos e jurídicos que entende suficientes para a reforma do 
julgado, ou seja, deixa de atacar os argumentos que o julgador se utilizou para reconhecer a ocorrência de coisa julgada, 
limitando-se a reproduzir uma peça híbrida composta por mera cópia dos argumentos lançados na peça inicial somado a 
fundamentos não tratados na sentença. 2. Não impugnado os fundamentos da sentença que visa reformar, resta evidenciado no 
caso o desprestígio por parte da apelante ao que dispõem o princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 932, III, do Código de 
Processo Civil de 2015. 3. Apelo Não Conhecido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, não conhecer 
do apelo, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004064-92.2019.8.27.2707/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: PAMELLA SOUSA DOS SANTOS DIAS (RÉU) 
ADVOGADO: FRANCISCO TORRES DE CARVALHO (OAB MA003920) 
APELADO: PAULO DA SILVA DIAS (AUTOR) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. Elucidadas as questões fáticas, revela-se possível o julgamento da lide, sem necessidade 
de que o processo se estenda demasiadamente, sob pretexto de dilação probatória, pois a prova, em que pese a motivação no 
interesse das partes, tem finalidade a formação do convencimento do magistrado que, dirimindo a controvérsia fática, mais se 
aproximará do correto julgar, não configurando cerceamento de defesa quando as provas almejadas revelam-se ao julgador sem 
serventia para o deslinde do feito, sobretudo quando verificado que o magistrado intimou a parte requerida, ora apelante, para 
indicar as provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão, e esta deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. 
2. MUDANÇA EM RELAÇÃO À CONDIÇÃO FINANCEIRA DA RÉ/APELANTE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS 
ALIMENTOS. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. É cediço que a obrigação alimentar devida aos filhos não cessa 
automaticamente com a maioridade, contudo, havendo mudança em relação à condição financeira da apelante, vez que esta 
atingiu a maioridade civil, estando apta ao mercado de trabalho (tendo concluído o curso técnico de enfermagem em setembro 
de 2018), bem como ser microempresária, circunstâncias que justificam o pedido de exoneração de alimentos, ao passo que 
alegações de necessidade da apelante não a desobrigam do ônus de comprovar a obrigação da continuidade dos alimentos 
prestados pelo genitor, visto que uma das principais características da pensão alimentícia é sua possibilidade de modificação no 
caso de mudança da situação econômica do alimentante ou do alimentando, podendo, assim, o interessado reclamar ao juiz, 
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo conforme artigo 1699 do Código Civil. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento à Apelação, a fim de manter incolume a Sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos, na 
ação ajuizada por PAULO DA SILVA DIAS, em face de PAMELLA SOUSA DOS SANTOS DIAS, para declarar o alimentante 
exonerado da obrigação alimentícia em relação à apelante, por esta ter atingido a maioridade civil, estar apta ao mercado de 
trabalho (tendo concluído o curso técnico de enfermagem, em setembro de 2018), bem como ser microempresária; e deixar de 
majorar os honorários sucumbenciais, em razão destes não terem sido fixados na instância singular, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 11 de novembro de 2020. 
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2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Pautas 
PAUTA VIRTUAL  31/2020 

Considerando a excepcionalidade em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19, a Resolução nº 314/2020 do CNJ e a 
Portaria Conjunta nº 10/20202, deste Tribunal de Justiça. Serão julgados na 31ª Sessão Judicial Virtual, pela 2ª Câmara Criminal  
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, nos termos da Resolução nº 7, de 18 de março de 
2020 (REPUBLICAÇÃO-17/04/2020), a qual iniciar-se-á às 14:00 do dia 01/12/2020 e, com término no dia 09/12/2020, a partir 
das 14:0, ou nas sessões virtuais posteriores, os feitos abaixo relacionados. E, nos termos do art. 4º da Resolução nº 7, ficam os 
senhores advogados e partes intimados da presente sessão virtual, bem como, para requererem em até 24 (vinte e quatro) horas 
antes do início da sessão virtual, nos termos do art. 5º. II-solicitação de julgamento presencial ou nos termos da Resolução nº 13: 
I - a sustentação oral quando requeridas, até 24 horas antes, pelos representantes das partes e interessados; II - A sustentação 
oral será admitida na ocasião do julgamento virtual do processo, e realizada por meio de plataforma eletrônica disponibilizada 
pelo Tribunal de Justiça; III- ...; IV - o representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação 
oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e 
periféricos de áudio e vídeo), o software (APLICATIVO YALINK), bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente 
para participar da sessão em tempo  real e realizarem as suas sustentações orais; V - aberta a sessão virtual, o advogado deve 
aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência; VI - em caso de o procurador da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem 
justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral; VII - o 
representante processual ou interessados com capacidade postulatória que requerem SUSTENTAÇÃO ORAL nos termos da 
Resolução 13/2020, serão notificados com encaminhamento do link de acesso à plataforma VIRTUAL YALINK  no próprio 
processo. 
Obs.: as sustentações orais serão realizadas no último dia, qual seja: 09/12/2020.  
1 Habeas Corpus Criminal N° 0013187-04.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JANE SOBRAL DO NASCIMENTO. 
ADVOGADO                       : ERINALDO VIEIRA DE LIMA (OAB TO005959). 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Vara Criminal de Araguaína. 
AUTORIDADE                    : ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR. 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 Habeas Corpus Criminal N° 0013299-70.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : VICTOR CARDOSO DE SOUZA. 
ADVOGADO                       : CRISTIAN TRINDADE RIBAS (OAB TO009607). 
IMPETRADO                      : JUÍZO  da 4ª Vara Criminal de Palmas. 
AUTORIDADE                    : ALLAN MARTINS FERREIRA 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Habeas Corpus Criminal N° 0013976-03.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JOCÉLIO SANTIAGO BELFORTE. 
ADVOGADO                       : ROMILDO SANTOS BARBOSA (OAB TO005651). 
IMPETRADO                      : JUÍZO  da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida 
de Gurupi. 
AUTORIDADE                    : JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Habeas Corpus Criminal N° 0013852-20.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : RODRIGO FERREIRA NASCIMENTO. 
ADVOGADO                       : ODEAN DA SILVA LIMA QUEIROZ (OAB TO008679). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da Vara Criminal  de  Augustinópolis. 
AUTORIDADE                    : JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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5 Apelação Criminal  N° 0016486-54.2019.8.27.2722/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : W. P. S. C. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
6 Habeas Corpus Criminal N° 0013730-07.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : RARMISON DA CONCEIÇÃO RIBEIRO. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da Vara Criminal  de  Augustinópolis. 
AUTORIDADE                    : JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Habeas Corpus Criminal N° 0014125-96.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JOAO VICTOR LIMA CORREIA. 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Escrivania de Augustinópolis. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 Agravo de Execução Penal N° 0013588-03.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : Juízo da 4ª Vara Criminal Execuções Penais de Palmas. 
AGRAVANTE                     : MOISES DE SOUSA FERREIRA. 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT. DE JUSTIÇA      : CYNTHIA ASSIS DE PAULA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 Apelação Criminal  N° 0008438-72.2020.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTES                      : GABRIEL DA SILVA CARVALHO, 
                                             MATEUS ALVES DE OLIVEIRA. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT. DE JUSTIÇA      : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 Apelação Criminal  N° 0002098-70.2020.8.27.2736/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PONTE ALTA. 
APELANTE                        : CLERISTON DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      : 1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 Habeas Corpus Criminal N° 0014121-59.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : PAULO CÉSAR DE ALMEIDA. 
ADVOGADO                       : ALESSANDRO JUNIOR DE ALMEIDA (OAB SP445329). 
IMPETRADO                      : Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Araguaína. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
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COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 Apelação Criminal  N° 0000010-04.2020.8.27.2722/TO- SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURU. 
APELANTE                        : D. DA S. L. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
 PROC. DE JUSTIÇA          : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 Apelação Criminal  N° 5001294-74.2011.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : CAYO MENDES TEIXEIRA DE BIAZI. 
ADVOGADO                       : JORGE BARROS FILHO (OAB TO001490). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Agravo de Execução Penal N° 0013826-22.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS  DE PALMAS       
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT. DE JUSTIÇA      : CYNTHIA ASSIS DE PAULA. 
AGRAVADO                       : JOSÉ RODRIGUES DA SILVA. 
DEF.PÚBLICO                    : FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 Apelação Criminal  N° 0002170-33.2018.8.27.2702/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ALVORADA. 
APELANTES                      : DJONES PAES VIEIRA E LUIZ CARLOS RAMOS COSTA. 
ADVOGADO                       : ANA PAULA FERNANDES SILVA (OAB TO010467). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Apelação Criminal  N° 0000104-03.2017.8.27.2739/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NOVO ACORDO. 
APELANTE                        : LUIZ CARLOS BARBOSA LUSTOSA. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Apelação Criminal  N° 0036616-83.2015.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTES                      : ADALTO GOMES DA CRUZ SANTOS E 
                                           HILDEBRANDO PANNEBECKER JÚNIOR. 
ADVOGADO                       : RIVADÁVIA VITORIANO DE BARROS GARÇÃO (OAB TO01803B). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT. DE JUSTIÇA      : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Agravo de Execução Penal N° 0010695-39.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES DE  PALMAS. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
AGRAVADO                       : MAIKON CABRAL DOS SANTOS. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 Agravo de Execução Penal N° 0010706-68.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES DE  PALMAS. 
AGRAVANTE                     : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
AGRAVADO                       : JOAB BARBOSA DE MIRANDA. 
ADVOGADO                       : MARCOS ANTONIO CANDAL RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB TO006629). 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Recurso em Sentido Estrito  N° 0012033-48.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT. DE JUSTIÇA      : CYNTHIA ASSIS DE PAULA. 
RECORRIDOS                    : BRUNO DA SILVA ROCHA E RONALDO WELTON CARVALHO SOUSA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
AUTORIDADE                    : RAFAEL GONÇALVES DE PAULA 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 Habeas Corpus Criminal N° 0014046-20.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSITÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : MAURO ALVES DOS SANTOS. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : JUÍZO  da 1ª Vara Criminal de Palmas. 
AUTORIDADE                    : MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 Habeas Corpus Criminal N° 0013586-33.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSITÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : CRISTIANO NASCIMENTO DE ABREU. 
ADVOGADO                       : MARCIO CARRATTE DE FARIA (OAB GO039737). 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Vara Criminal de Porto Nacional. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 Agravo de Execução Penal N° 0013560-35.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL EXECUÇÕES PENAIS DE PALMAS. 
AGRAVANTE                     : RODRIGO FARIAS COSTA. 
ADVOGADO                       : RODRIGO DOURADO MARTINS BELARMINO (OAB TO04264A). 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
 PROC. DE JUSTIÇA          : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 Habeas Corpus Criminal N° 0014356-26.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSITÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : PAULO ROBERTO VIEIRA. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : JUIZ  DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
AUTORIDADE                    : ALLAN MARTINS FERREIRA 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4858 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020 8 

 

 
 

25 Habeas Corpus Criminal N° 0014410-89.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSITÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : JOSÉ MARIA FERREIRA DE AGUIAR. 
ADVOGADO                       : ADILSON VITORINO DA SILVA (OAB PA019241). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal  de  Guaraí. 
AUTORIDADE                    : FABIO COSTA GONZAGA 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
26 Habeas Corpus Criminal N° 0014154-49.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSITÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : DANIVAL TONIATO. 
ADVOGADO                       : LEONARDO SOARES SIGNORELLI (OAB GO020246). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Miranorte. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 Apelação Criminal  N° 0011904-53.2020.8.27.2729/TO- SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : A. V. M. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 Apelação Criminal  N° 0007630-18.2020.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : DOUGLAS DIAS ARAUJO 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELANTE                        : THELRISON FERNANDO AGUIAR COSTA 
ADVOGADO                       : FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA (OAB TO007749). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT. DE JUSTIÇA      : BEATRIZ REGINA LIMA DE MELLO. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :  2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
29 Apelação Criminal  N° 5000175-42.2011.8.27.2734/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PEIXE. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC. DE JUSTIÇA           : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
APELANTE/APELADO       : ALFREDO CEZAR PIMENTEL E FÁBIO CORDEIRO DE ALMEIDA. 
ADVOGADOS                     : WALACE PIMENTEL, GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS E 
                                            CELMA MENDONÇA MILHOMEM JARDIM (OAB TO001486). 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30 Apelação Criminal  N° 0001640-80.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : JHON LENO PEREIRA DE FREITAS. 
ADVOGADO                       : VALERIA DIAS MACHADO  E VALTER JUNIOR DE MELO RODRIGUES         
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
 PROC. DE JUSTIÇA          : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
AUTORIDADE                    : ULYSSES BARBOSA LOPES LIMA 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 Apelação Criminal  N° 0004318-27.2018.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : RANIEL CARVALHO DA SILVA. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
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APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
32 Agravo de Execução Penal N° 0011431-57.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO. 
 AGRAVANTE                    : ELTON DE CARVALHO CAMPELO VIEIRA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATOR                          : ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
COLEGIADO                      : 3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
33 Conflito de Jurisdição N° 0009272-44.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE PEIXE. 
SUSCITANTES                   : Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Peixe, 
AUTORIDADE                    : ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
SUSCITADOS                    : Juízo da 1ª Vara Criminal de Gurupi, 
AUTORIDADE                    : MIRIAN ALVES DOURADO 
RELATOR                          : ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
34 Recurso em Sentido Estrito  N° 0011025-36.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
RECORRENTE                   : WELITON FERREIRA DE SOUSA. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOÃO RODRIGUES FILHO. 
RELATOR                          : ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
35 Recurso em Sentido Estrito  N° 0011179-54.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RECORRIDO                      : RONE DA SILVA ALVES. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RELATOR                          : ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
36 Apelação Criminal  N° 0001469-97.2018.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
APELANTE                        : RAFAEL FARIAS RODRIGUES. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
37 Apelação Criminal  N° 0003256-08.2020.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : PATRICIA ALVES DIAS REZENDE. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
INTERESSADO                  : Juízo da 2ª Vara Criminal de Gurupi. 
RELATOR                          : ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
38 Apelação Criminal  N° 0004984-69.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
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                                            A MULHER DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : JOSE AUGUSTO BRITO DE ARAUJO. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
39 Apelação Criminal  N° 0014996-10.2018.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MARJORIE LIMA DE MORAIS. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
COLEGIADO                      : 4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
40 Correição Parcial Criminal N° 0009253-38.2020.8.27.2700/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AUTOR                               : M. P. DA S. 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RÉU                                   : Juízo da 1ª Vara Criminal de Tocantinópolis. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
41 Recurso em Sentido Estrito  N° 0009034-25.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
RECORRENTE                   : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RECORRIDOS                    : ANTENOR PINHEIRO QUEIROZ, 
                                             ANTENOR PINHEIRO QUEIROZ FILHO, 
                                            MARIA ARLENE BARROS MIRANDA, 
ADVOGADOS                     : RAPHAEL LEMOS BRANDÃO (OAB TO007448), 
RECORRIDOS                    : GIOVANI MOURA RODRIGUES, 
                                             JOAQUIM PINHEIRO QUEIROZ NETO, 
ADVOGADOS                     : GIOVANI MOURA RODRIGUES (OAB TO000732), 
RECORRIDO                      : RAQUEL VAZ DE OLIVEIRA. 
ADVOGADO                       : MARCILIO NASCIMENTO COSTA (OAB TO01110B). 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
42 Recurso em Sentido Estrito  N° 0009772-13.2020.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO  DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
RECORRENTE                   : MATHEUS APARECIDO BATISTA MARTINS. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI, 
PROC. DE JUSTIÇA           : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
43 Apelação Criminal  N° 0002429-90.2017.8.27.2725/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : LINDOMAR CABRAL MARTINS. 
ADVOGADO                       : JACKSON MACEDO DE BRITO (OAB TO002934). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : DIEGO NARDO. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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44 Apelação Criminal  N° 0002694-22.2017.8.27.0000/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : FREDERICO VIEIRA ROCHA. 
DEF.PÚBLICA                    : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
45 Apelação Criminal  N° 0010311-33.2017.8.27.0000/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : RICARDO AVELINO SILVA e FRANCISCO MORAIS LIMA, 
DEF.PÚBLICO                    : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELANTE                        : DIOGO BARBOSA MUNIZ. 
ADVOGADO                       : JOMAR PINHO DE RIBAMAR (OAB TO004432). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
AUTORIDADE                    : GERSON FERNANDES AZEVEDO 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      : 5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
  

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e Sucessões se processam os autos 
de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, processo n° 0012692-73.2019.8.27.2706 requerido por M.E.S.J. em face de MARCELIO 
JARDIM DA SILVA, sendo o presente para intimar o autor neste ato representado por sua genitora, Srª. Antonia Nilza Basto da 
Silva, solteira, diarista, portadora do Registro Geral nº1317490, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 
nº.056.671.377-20, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu 
advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 20 de novembro de 2020. Eu, Sandra Maria Sales Belo Vinhal, servidora de secretaria, que o digitei e subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 1727792 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: MARCOS ANTONIO DE CARVALHO - CPF n°: 566.304.761-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029919-76.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.057,04 
(três mil, cinquenta e sete reais e quatro centavos), representada pela CDA n° º: 20190028512, datada de 10/10/2019, acrescida 
de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade 
com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 16 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL Nº 1751941 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF n°: 094.103.921-87, na pessoa de seu representante 
legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0022841-31.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 6.472,78 (seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), 
representada pela CDA n° 20190015264, datada de 02/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), 
determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, 
IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de novembro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 1752041 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: JOAO PAULO DE ARAUJO - CPF n°: 146.766.561-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023520-31.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.163,71 (seis mil, 
cento e sessenta e três reais e setenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190015917, datada de 09/09/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial 
e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 19 dias do mês de novembro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 1752252 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: MARIA DINAURA LACERDA VIANA - CPF n°: 376.057.982-53, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027584-84.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 886,81 
(oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), representada pela CDA n° 20190001913, datada de 09/07/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial 
e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 19 dias do mês de novembro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 1753118 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: LEONARDO S. DA S. NEPOMUCENO - CPF n°: 778.875.301-72, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029648-67.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 13.014,21 
(treze mil, quatorze reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 20190028480, datada de 10/10/2019, acrescida de 
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juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade 
com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado 
todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
19 dias do mês de novembro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 1753633 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: VALDINEI GOMES DE ARAUJO - CPF n°: 832.695.171-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030160-50.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.236,59 
(quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20190028365, datada de 
10/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 19 dias do mês de novembro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1753900 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA ALICE FONSECA  - CPF n°: 131.705.621-34, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020326-23.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 9.464,89 
(nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20190014139, datada 
de 22/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador eCentral despecial atuante perante Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) 
executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 
disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ANA 
FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)  Nº 1761388 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA DE LOURDES SANTOS - CPF n°: 180.993.431-15, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022796-27.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.515,50 
(seis mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos), representada pela CDA n° 20190015887, 20190015888 
e 20190015889 , datada de 06/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo 
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localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino 
desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei 
de Execuções Fiscais." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) Nº 1761341 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): WESLEY ALVES FERREIRA - CPF n°: 382.392.131-20, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0020849-35.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 19.112,46 
(dezenove mil, cento e doze reais e quarenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20190014227, datada de 22/08/2019, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e 
encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 
dias do mês de novembro de 2020. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0008702-40.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ VINHAL 
Ante ao exposto, EXTINGO, de ofício, a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, 
do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento das despesas 
processuais, caso hajam. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes da presente sentença; Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte 
contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o transito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 
 
Execução Fiscal Nº 0008391-49.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DIVINO FERREIRA DE MELO 
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0008376-80.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DOMINGOS LUIZ 
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
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Execução Fiscal Nº 0008037-24.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DIONISIO GONÇALVES EVANGELISTA 
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0007789-58.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LOURIVAL DE SOUSA ARAUJO  
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0007746-24.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RUBENS DA SILVA REIS 
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0006838-64.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO CIRINO ROCHA (Espólio) 
SENTENÇA(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, declaro a nulidade da presente execução fiscal e, fulcrado no 
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto 
processual subjetivo indispensável à existência da relação processual. Sem condenação em custas processuais e honorários 
advocatícios. Providências do cartório: Intime-se a exequente da presente sentença com prazo de 30 (trinta) dias. Caso seja 
interposto recurso de apelação remeta-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, 
§ 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2178/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 18 de novembro de 2020 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
20/11/2020 à 27/11/2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, o Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando as recentes medidas para o enfrentamento à pandemia do corona vírus (COVID-19), editadas pela Presidência 
do TJTO e CGJUSTO, que alteram, excepcionalmente, o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, das 12h00 às 18h00. 
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Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Sérgio Aparecido Paio?, Juiz de Direito, titular da Vara dos Feitos da Fazenda e Registros 
Públicos da Comarca de Araguaína, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, 
de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 20/11/2020 às 11h59 do dia 27/11/2020. 
§ 1º. Fica designada a servidora Juliana Martins Cardoso, técnico judiciário, lotado(a) na Vara dos Feitos da Fazenda e 
Registros Públicos da Comarca de Araguaína, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de 
plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Bento Fernandes da Luz, telefone (63)98442-5866, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Patrícia Bento da Silva, telefone (63)99225-0081, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5º. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão semanal, será substituído pelo magistrado seguinte, na ordem de 
designação constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a 
fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 6°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e vinte (19/11/2020). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0017306-24.2019.8.27.2706 
Acusado: F. L. C. 
Vítima: G. C. C. E M. C. C. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): F. L. C., brasileiro, união estável, 
natural de Itumbiara-GO, nascido aos 19/12/1970, filho de Lucita Honorata Cartilho e Ladário Cardoso Cartilho, atualmente em 
local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...Ante o 
exposto, MANTENHO parcialmente as medidas protetivas, pois a vítima (evento 87) disse não estar residindo mais na casa da 
qual o requerido foi afastado  Assim, REVOGO o item "a" constante na decisão do evento 05 e MANTENHO INALTERADOS os 
demais itens da referida decisão, exclusivamente no que tange à requerente GABRIELLA CHAVES CASTILHO, podendo o 
requerido retornar ao lar. Ressalto que quaisquer assuntos relacionados à área cível deverão ser tratados na Vara de Família 
competente, pois não é de competência deste juízo. REVOGO também todas as medidas protetivas concedidas a MATHEUS 
CHAVES CASTILHO, pois, tratando-se de pessoa do gênero masculino, em verdade não faz jus às medidas protetivas de 
urgência previstas na Lei 11.340/2006...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 20 de Novembro de 2020. Eu,  Aurilho Rodrigues de Freitas Junior, 
lavrei e subscrevi. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃOLEILÃO Nº 713-20 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas-
TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem (ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: 
dia 25 de novembro de 2020, à partir das 14h00 min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia 25 de 
novembro de 2020, à partir das 14h30 min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da avaliação). LOCAL: 
Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5002604-74.2013.8.27.2713. EXEQUENTE 
BANCO DA AMAZONIA S-A EXECUTADAS: MM FELIPE DE MIRANDA – ME E MARGARIDA FELIPE DE MIRANDA: Um lote  
urbano  de  nº  12,  remanescente,  Quadra  06,  situado  na  Praça  21  de  Abril, Centro,  registrado  no  Cartório  de  Registro  
de  Imóveis  de  Colinas/TO  sob  a  matrícula  nº 11.609, com área de 284,80m² medindo: 8,90 metros de frente, para praça 21 
de abril; 8,90 aos fundos, dividindo com o lote 14; por 32 metros na lateral direita, dividindo com o lote 12-B  e  32,00  metros  na  
lateral  esquerda,  dividindo com  os  lotes  10  e  17.  Sobre o terreno há uma construção feita de alvenaria  dividido  em  três  
partes:  TERREO:  Um  ponto  comercial, todo  no  piso  de  porcelanato,  portas  e  janelas  de  blindex,  contendo:  Uma  
garagem  com capacidade para três carros; um salão de atendimento com jardim de inverno; três banheiros; cinco  
salas/consultório;  uma  sala  de  espera;  um  depósito  e  cinco  cômodos  pequenos.  1º PISO: Uma residência toda no piso de 
porcelanato, portas e janelas de blindex, contendo: uma sacada, uma sala/cozinha; uma sala de TV; um lavabo; quatro suítes e 
dois closet. 2º PISO: Um salão grande que está apenas no contra-piso; um banheiro com porcelanato; um espaço para 
churrasqueira apenas no contra-piso; uma área aberta com piscina; um cômodo que serve de área de serviço, todo na cerâmica; 
lote urbano de nº 12, remanescente, Quadra 06, situado na Praça 21 de Abril, Centro, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Colinas/TO sob a matrícula nº 11.609, com área de 284,80m² medindo: 8,90 metros de frente, para praça 21 de abril; 
8,90 aos fundos, dividindo com o lote 14; por 32 metros na lateral direita, dividindo com o lote 12-B e 32,00 metros na lateral 
esquerda, dividindo com os lotes 10 e 17. Sobre o terreno há uma construção feita de alvenaria dividido  em  três partes: 
TERREO: Um ponto comercial, todo no  piso  de  porcelanato,  portas  e  janelas de  blindex, contendo: Uma  garagem com 
capacidade para três carros; um salão de atendimento com jardim de inverno; três banheiros; cinco  salas/consultório; uma  sala  
de espera; um depósito e  cinco cômodos  pequenos.  1º PISO: Uma residência toda no piso de porcelanato, portas e janelas de 
blindex, contendo: uma sacada, uma sala/cozinha; uma sala de TV; um lavabo; quatro suítes e dois closet. 2º PISO: Um salão 
grande que está apenas no contra-piso; um banheiro com porcelanato; um espaço para churrasqueira apenas no contra-piso; 
uma área aberta com piscina; um cômodo que serve de área de serviço, todo na cerâmica; um cômodo que servirá para sauna 
inacabado. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$1.400.000,00(um milhão e quatrocentos mil reais). FIEL DEPOSITÁRIO: Margarida 
Maria Felipe de Miranda LOCALIZAÇÃO DO BEM: Situado na Praça 21 de Abril, Centro, Colinas/TO. VALOR DO DÉBITO EM 
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EXECUÇÃO: R$ 190.305,65 (cento e noventa mil trezentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).* Valor sujeito a alteração 
LEILOEIRO OFICIALDR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO O LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE.B. 
Na adjudicação: A comissão corresponderá a 1%  do  valor  da  avaliação,  a  ser  paga  pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão 
e/ou acordo: A comissão será de 1% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO.FORMAS DE 
PAGAMENTOPARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no 
início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para 
lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Leinº. 13.105, de 16 de 
março de 2015), sendo observadas asseguintesregras:1). Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por 
escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil com indicação do prazo, da modalidade de 
correção monetária E das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção 
monetária adotado pelo índice de correção da Vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. 
Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao 
Juízo da Vara em que está distribuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lance 
ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com 
credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de 
residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de 
proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo 
aceita a caução idônea pelo Juízo da Vara em que o processo está distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 
arrematação à vista, ou manter o ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, Multa de10%(dez por cento) sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do 
processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e5º). LEILÃO NA MODALIDA DE ELETRÔNICA. Quem pretender 
arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.bra partir do primeiro dia útil 
subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão, devendo, para tanto os interessados 
efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor 
devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, 
problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o 
interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. VENDA DIRETA infrutíferas as tentativas de venda do (s) bem (ns) penhorado (s) nos leilões supra e não havendo 
interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. ADVERTÊNCIASI - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em 
seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II -Os bens serão vendidos no estado de 
conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos. III -Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação até a data 
da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se 
no preço da arrematação (parágrafo único do art.130 do CTN). IV -Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos 
incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos 
privilégios  e  das  prerrogativas  de  que  possui. V -O  arrematante  poderá  desistir  da arrematação, sendo-lhe imediatamente 
devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez)dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não 
mencionado no edital; b) se,  antes  de  expedida  a  carta  de  arrematação  ou  a  ordem  de  entrega,  o  executado  alegar 
alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez pedido de parcelamento, porém 
terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do 
artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação, 
nos termos do §5º do mencionado artigo. VI -Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 
20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do 
CPC. VII – Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido , ser-lhe-á imposta, em favor do 
exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar 
o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII -Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o 
respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC,§1º,art.901) 
e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
-ITBI.IX -A  carta  de  arrematação  conterá  a  descrição  do  imóvel,  com  remissão  à  sua  matrícula  ou individuação e aos 
seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da 
existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X -Expedida a carta de arrematação para pagamento 
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parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da 
hipoteca em favor do credor. XI -Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor 
inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII- Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na 
pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou  titular  de:  usufruto,  uso,  
habitação,  enfiteuse,  direito  de  superfície,  concessão  de  uso especial  para  fins  de  moradia  ou  concessão  de  direito  
real  de  uso;  credor  pignoratício, hipotecário,  anticrético,  fiduciário  ou  com  penhora  anteriormente  averbada;  promitente 
comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da 
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá (ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII -
Ficam todos cientes de que  aquele  que  tentar impedir,  perturbar ou  fraudar arrematação judicial;  afastar  ou  procurar  
afastar  concorrente  ou  licitante,  por  meio  de  violência,  grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a 
penalidade prevista no art.358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do 
Código Civil. XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento 
pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao  licitante  que  ofertou  o  segundo  melhor  lance,  se  houver  e  
caso  este  tenha  interesse,  a confirmação da arrematação   pelo último    lance  que    ofertou.  XV -Na eventualidade de ser 
frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, 
será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 
arrematação pelo último lance que ofertou. DA ENTREGA DOS BENSA carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo 
mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante 
após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que 
comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao 
arrematante, no prazo de 05(cinco) dias, desistir  da  arrematação  do  bem  leiloado, oportunidade  em  que  será  devolvido  o  
valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso  de  desistência, a carta 
de arrematação será expedida após  o  julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em 
que se encontrarem, não cabendo à Justiça  e/ou  ao  Leiloeiro  quaisquer  responsabilidades  quanto  a  consertos  e reparos  
ou  mesmo  providências  referentes  à  retirada,  embalagem,  impostos,  encargos sociais e transportes daqueles arrematados. 
Será inda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado  de  conservação,  situação  de  posse  e especificações   
dos   bens   oferecidos   no   leilão.   Qualquer   dúvida   ou   divergência   na identificação/descrição  dos  bens  deverá  ser 
dirimida  no  ato  do  leilão.  Os  bens  móveis penhorados  poderão  ter  sido  removidos  para  depósito  particular,  e  as  
custas  referentes  à remoção,  avaliação,  guarda  e  conservação  do(s)  mesmo(s),  bem  como  outras  despesas 
relacionadas  ao  processo,  serão  descontadas na  prestação  de  contas  do  leilão  realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os  bens  serão adquiridos  livres  e  desembaraçados  de  quaisquer  ônus,  até  a  data  
da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. 
cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa  livre  de  tributos  de  âmbito  municipal  (IPTU  e  
contribuições  de  melhoria),  cujo  fato imponível   tenha   ocorrido   em   data   anterior   à   arrematação.   Referidos   tributos   
serão sub rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis  a  expedição  da  
carta  de  arrematação  ficará  condicionada  à  comprovação  do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –ITBI 
pelo arrematante –e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará 
sujeito  ao  pagamento  de  débitos  anteriores  à  data  da  alienação  judicial.  As  despesas  de arrematação, comissão de 
leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação tabela 
de custas da Corregedoria do TJ/TO). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas 
no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública-
mínimo de R$24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item63,aser 
recolhida aos cofres  do  FUNJURIS  através  de  DAJ;  b)  Eventuais  taxas  de  transferência  do  bem.  O arrematante deverá 
retirar a guia de Custas de Arrematação na Vara que ora realiza o leilão e,  em  caso  de  parcelamento  a  emissão  das  
parcelas  (guia  de  parcelamento),  serão  de responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na Vara onde 
ocorrer.•R.02-M.11.609 -Em 18 de setembro de 2008 -HIPOTECA –Conforme Cédula de Crédito Bancário n° FIS-M-152-08-
0049-2, emitida em 17.09.2008, com vencimento em 10 de setembro de 2018, o imóvel objeto desta matrícula, de propriedade de 
M. M. FELIPE DE  MIRANDA -ME,  acima  qualificada,  fica  HIPOTECADO  em  primeira  e  especial HIPOTECA   CEDULAR   
a   favor   de   BANCO   DA   AMAZÔNIA   S/A,   CNPJ/MF   nº 04.902.979/0131-22 -AG.DE  COLINAS  DO  TOCANTINS-TO,  
em  garantia  do  crédito  no valor  de  217.220,81  (duzentos  e  dezessete  mil,  duzentos  e  vinte  reais  e  oitenta  e  um 
centavos).•R.03-M.11.609 -Em  03  de  outubro  de  2018 -PENHORA -Nos  Termos  do Mandado de 
Penhora/Avaliação/Intimação, datado de 07/03/2018, assinado eletronicamente por Ivaneide da Silva Pina –Estagiaria Voluntária 
da 1ª Vara Cível desta cidade e Termo de Redução  de  Bens  a  Penhora,  datado  de  13/08/2018,  assinado  eletronicamente  
por Pollyanna Kalinca Moreira –Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível desta cidade de Colinas do Tocantins -TO, extraído do 
Processo n° 500260474.2013.827.2713 -Ação de Execução de Título  Extrajudicial,  o  imóvel  objeto  desta  matricula  de  
propriedade  de  M.  M.  Felipe  de Miranda -ME, acima qualificada, fica PENHORADO a favor da BANCO DA AMAZÔNIA S.A, 
instituição  financeira  pública,  com  sede  na  Av.  Presidente  Vargas,  nº  800,  na  cidade  de Belém-PA,  em  garantia  da  
dívida  no  valor  de  R$  196.776,68  (cento  e  noventa  e  seis  mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos), tendo como devedores: M. M. FELIPE   DE   MIRANDA -ME   e   MARGARIDA   MARIA   FELIPE   DE   MIRANDA.   
FIEL DEPOSITÁRIA: Margarida Maria Felipe de Miranda. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s):EXECUTADAS: 
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MM FELIPE DE MIRANDA –ME E  MARGARIDA  MARIA  FELIPE  DE  MIRANDA, através  de  seu  patrono  devidamente 
habilitado  nos  autos Dr.  OSCAR  JOSÉ  SCHIMITT  NETO, os  respectivos  sócios,  seus cônjuges  e  representante  legal,,  
bem  como  os  eventuais  coproprietários:  ,  proprietário  de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de  uso  especial  para  fins  de  moradia  ou  concessão  de  direito  real  de  uso; CREDORES: 
pignoratício,  hipotecário,  anticrético,  fiduciário  ou  com  penhora  anteriormente  averbada; promitente comprador/vendedor; 
União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas  acima,  se  por  ventura  não  forem  encontrados  para  a  
intimação  pessoal,  bem  como para os  efeitos  do art. 889, inciso I, do Código  de Processo  Civil/2015 e de que, antes da 
arrematação  e  da  adjudicação  do(s)  bem(ns),  poderá(ão)  remir  a  execução,  consoante  o disposto no art. 826 do Código 
de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para  a  apresentação  de  quaisquer  medidas  processuais  
contra  os  atos  expropriatórios contidas  no  §  1º  do  art.  903  do  CPC  será  de  dez  dias  após  o  aperfeiçoamento  da 
arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015).EXEQUENTE:BANCO DA AMAZÔNIA   S/A, através   de   seu   
Procurador   devidamente   habilitado   nos   autos Dr. FERNANDA RAMOS RUIZ OAB/TO001965, ADRIANA SILVA RABELO 
OAB/AC002609, DANILO  AMÂNCIO  CAVALANTI  OAB/GO029191,  PAULO  BELI  MOURA  STAKOVIAK JÚNIOR  
OAB/TO004735  E  MAURICIO  CORDENONZI  OAB/TO02223B.E,  para  que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas, Estado do Tocantins. Colinas/TO, 29de outubro de 2020. MARCO ANTONIO 
FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial –JUCETINS nº 2012.09.0015-A3 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
PROCESSO N. 5002176-29.2012.8.27.2713, Classe Processual: Cumprimento de Sentença, Exeqüente: FUNDACAO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE COLINAS DO TOCANTINS - FECOLINAS, Executado: EURIVAN LOPES DA 
CUNHA, Através deste edital realiza a INTIMAÇÃO da parte requerida EURIVAN LOPES DA CUNHA, brasileiro, portador do RG 
850.586 SSP-TO e inscrito no CPF sob o n. 382.347.931-87, atualmente em lugar ignorado, para no prazo de 15 dias, promover 
o pagamento espontâneo do débito constante do título judicial, conforme planilha de cálculo no evento 18, PLAN2, no importe de 
R$43.075.04 (quarenta e três mil e setenta e cinco reais e vinte centavos), sob pena de o valor exeqüendo ser acrescido de 
multa, no importe de 10 %, além de penhora e expropriação de bens (§§ 1º e 3º). Desde já, fica advertida a parte executada de 
que, independentemente de penhora e nova intimação, poderá, querendo, oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, 
dentro de15 dias, contados a partir do término do prazo acima (NCPC, art. 525, caput). DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Colinas do Tocantins - TO, 19 de novembro de 2020. Eu, Mauro Leonardo, Técnico Judiciário da 1ª vara cível o 
digitei, Eu, Valquiria Lopes Brito, Chefe de Secretária o conferi. José Roberto Ferreira Ribeiro, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Processo n. 5000961-86.2010.8.27.2713, Classe Processual: Cumprimento de Sentença. Exeqüentes: ESTADO DO 
TOCANTINS. Executado: MILTON DE PAULA E SILVA. O Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O 
PRESENTE EDITALVIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivânia os autos acima elencados, 
ficando através deste devidamente INTIMADA a parte executada Sr. MILTON DE PAULA E SILVA, inscrito no CPF sob o n. 
466.902.471-04, em lugar incerto e não sabido, para que, no devido prazo legal, caso queira, opor embargos acerca do valor 
contrito no evento 33, sob pena da inércia caracterizar concordância tácita com conseqüente liberação do valor bloqueado. 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. Colinas do Tocantins -TO, 06 de outubro de 2020. José Roberto Ferreira Ribeiro Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Processo n. 5000821-18.2011.827.2713, Classe Processual: USUCAPIÃO Requerente: Maria Cícera Alves dos Santos e Geová 
Alves Sodré. Requerido: Welder Maione de Oliveira. O Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O 
PRESENTE EDITALVIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivânia os autos acima elencados, 
ficando através deste devidamente CITADO e INTIMADO os requeridos Janete Rodrigues de Sena Mourão Veras, inscrita no 
CPF sob o n. 798.600.601-34 e Pollyana Teles Mendes, inscrita no CPF sob o n. 008.383.981-03, que atualmente, se encontra 
em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo acima identificado, para, caso queira, apresentar 
contestação ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e presumirem-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor. Não havendo manifestação do Requerido 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. Colinas do Tocantins - TO, 05 de novembro de 2020. Assinado 
eletronicamente por JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 
Processo n. 0004681-05.2017.8.27.2713, Através deste edital realiza  a citação do executado PLINIO QUINOT, brasileiro, 
agricultor, inscrito no CPF sob n. 333.686.519-00, residindo em local incerto e não sabido, para, no prazo de 3 (três) dias, pagar 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4858 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020 21 

 

 
 

a dívida ou nomear bens à penhora Suficientes para garantir o pagamento (artigo 829, CPC/2015, caso queira,apresentar defesa 
por meio de embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, 
ambos do CPC/2015), Tudo em conformidade com a Decisão do evento 23. Colinas do Tocantins - TO, 17 de agosto de 2020. 
José Roberto Ferreira Ribeiro, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
Processo n. 5000821-18.2011.827.2713, Classe Processual: USUCAPIÃO Requerente: Maria Cícera Alves dos Santos e Geová 
Alves Sodré. Requerido: Welder Maione de Oliveira. O Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER A TODOS QUANTO O 
PRESENTE EDITALVIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivânia os autos acima elencados, 
ficando através deste devidamente CITADO e INTIMADO os requeridos Janete Rodrigues de Sena Mourão Veras, inscrita no 
CPF sob o n. 798.600.601-34 e Pollyana Teles Mendes, inscrita no CPF sob o n. 008.383.981-03, que atualmente, se encontra 
em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do Processo acima identificado, para, caso queira, apresentar 
contestação ao pedido descrito na petição inicial, no prazo de15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e presumirem-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor. Não havendo manifestação do Requerido 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. Colinas do Tocantins - TO, 05 de novembro de 2020. Assinado 
eletronicamente por JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO Juiz de Direito. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
AUTOS N°: 50001471020068272715 chave do proc. 990173721015 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: JOSÉ BERNARDES DA SILVA 
FINALIDADE: CITAR o requerido JOSÉ BERNARDES DA SILVA, casado, Ex Prefeito Municipal de Nova Rosalândia- TO, onde 
pode ser citado na Rua Bernardo Sayão n ° 115, Centro, para em querendo, oferecer resposta a presente Ação, no prazo de 
vinte (20) dias, sob pena de presumir-se como verdadeiros os fatos afirmados pela autora. Caso ocorra revelia, após o 
vencimento do prazo do edital, que ocorrerá da primeira publicação, lhe será nomeado curador especial. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Cristalândia-TO, aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro do ano de dois mil vinte (2020). Eu, __   , Serv. de Secretaria que 
o dat. e subsc. Wellington Magalhães - Juiz de Direito assina de forma digital. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das 
vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de ___/___/___. Eu,__              Servidora de Secretaria. CERTIDÃO: 
Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, 
_______________Servidora de Secretaria.Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito, 
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 
2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 1757581v2 e do código CRC a0ef9c9c.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): 
WELLINGTON MAGALHÃES Data e Hora: 20/11/2020, às 9:8:8. 
 

Às partes e aos advogados 
AUTOS Nº  0000973-04.2018.8.27.2715 CHAVE DO PROC. 683190921118 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Advogado:JOSE LEMOS DA SILVA 
Requerido: FLAVIO MENDES DOS SANTOS 
INTIMAÇÃO: do requerido FLAVIO MENDES DOS SANTOS, CPF 95797475120, residente em lugar incerto e não sabido, da r. 
Sentença proferida no evento 37 dos referidos autos cujo a parte conclusiva a segue transcrita: “ANTE O EXPOSTO, com fulcro 
no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado nesta execução, 
para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 9. De consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. 10. Tendo em conta que inexiste nos autos o pagamento das custas e despesas processuais iniciais, CONDENO o 
executado  FLAVIO MENDES DOS SANTOS no pagamento das custas e despesas processuais pendentes, sendo que fica  
DISPENSADO o pagamento das custas processuais remanescentes, em respeito ao artigo 90, § 3º do CPC/2015 (ocorrência de 
transação antes da sentença). 11. Honorários advocatícios, conforme entabulado no acordo.  12. Com o trânsito em julgado,  
REMETA-SE à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração das pagamento das custas e despesas processuais iniciais 
(diante da dispensa elucidado no item anterior), nos termos do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS c/c Provimento nº. 
11/2019/CGJUS. 12.1 No caso de existência de débitos, conforme os parágrafos 3º a 5º do artigo 1º do Provimento nº. 
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3/2016/CGJUS, caberá a Diretoria Financeira a instauração de processo administrativo, em que o devedor será notificado para o 
pagamento espontâneo, no prazo de 15 (quinze) dias. 12.2 Advirta-se a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-
se-á a protesto no Tabelionato competente (Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, § 4º). 12.3 Decorrido o prazo sem 
pagamento, será expedida certidão de dívida judicial pela Diretoria Financeira e posteriormente remetida ao Cartório de Protesto 
competente, tudo conforme o Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, §§ 4º e 5º. 13. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, 
o qual disciplina que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer" e considerando o entabulado 
devidamente assinado por ambas as partes,  ARQUIVE-SE imediatamente o processo, com posterior  CIÊNCIA eletrônica à 
parte exequente e ao executado, acaso tiver advogado constituído no processo. 14.  CUMPRA-SE. 15. Cristalândia/TO, data no 
sistema e-Proc.  ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO.    WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito.” 
 
AUTOS Nº  0001838-27.2018.8.27.2715 CHAVE DO PROC. 455194050118 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 
Advogado:JOSE LEMOS DA SILVA 
Requerido: GESION RODRIGUES COELHO 
INTIMAÇÃO: do requerido GESION RODRIGUES COELHO, CPF 361.207.401-63, residente em lugar incerto e não sabido, da r. 
Sentença proferida no evento 40 dos referidos autos cujo a parte conclusiva a segue transcrita: “ANTE O EXPOSTO, com fulcro 
no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado nesta execução, 
para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 9. De consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. 10. Tendo em conta que inexiste nos autos o pagamento das custas e despesas processuais iniciais, CONDENO o 
executado  GESION RODRIGUES COELHO no pagamento das custas e despesas processuais pendentes, sendo que fica  
DISPENSADO o pagamento das custas processuais remanescentes, em respeito ao artigo 90, § 3º do CPC/2015 (ocorrência de 
transação antes da sentença). 11. Honorários advocatícios, conforme entabulado no acordo.  12. Com o trânsito em julgado,  
REMETA-SE à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração das pagamento das custas e despesas processuais iniciais 
(diante da dispensa elucidado no item anterior), nos termos do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS c/c Provimento nº. 
11/2019/CGJUS. 12.1 No caso de existência de débitos, conforme os parágrafos 3º a 5º do artigo 1º do Provimento nº. 
3/2016/CGJUS, caberá a Diretoria Financeira a instauração de processo administrativo, em que o devedor será notificado para o 
pagamento espontâneo, no prazo de 15 (quinze) dias. 12.2 Advirta-se a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-
se-á a protesto no Tabelionato competente (Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, § 4º). 12.3 Decorrido o prazo sem 
pagamento, será expedida certidão de dívida judicial pela Diretoria Financeira e posteriormente remetida ao Cartório de Protesto 
competente, tudo conforme o Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, §§ 4º e 5º. 13. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, 
o qual disciplina que "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer" e considerando o entabulado 
devidamente assinado por ambas as partes,  ARQUIVE-SE imediatamente o processo, com posterior  CIÊNCIA eletrônica à 
parte exequente e ao executado, acaso tiver advogado constituído no processo. 14.  CUMPRA-SE. 15. Cristalândia/TO, data no 
sistema e-Proc.  ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO.    WELLINGTON MAGALHÃES - Juiz de Direito.” 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO – 20 DIAS 
O Exmº Sr. Dr Herisberto E Silva Furtado Caldas– Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Cível, 
se processam aos termos da Ação de Usucapião, sob o n 0003641-93.2019.8.27.2720, na qual figura como requerente JOSÉ 
ANDRELINO ROSA FEITOSA, e como parte requeridos HENRIQUE FIRIOTTO e SANDRA MARIA MOREIRA FIOROTTO, e por 
meio deste, CITAR a parte requeridos HENRIQUE FIRIOTTO e SANDRA MARIA MOREIRA FIOROTTO, para que o(s) 
demandado(s) e os confinantes, bem como seus respectivos cônjuges, e  dos eventuais interessados, para que  possam oferecer 
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir toda a matéria de defesa, expondo as 
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336), 
manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo considerado revel e presumidas 
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda arguir nos mesmos autos 
incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício da gratuidade processual 
(art. 337), inclusive independentemente de oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos para manifestar 
pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343). Eu, Maraína Moreira da Costa – 
Servidor de Secretaria, mat. 358131, que digitei e dato. 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO – 20 DIAS 
A Exmº Sr. Dr. Dr Herisberto E Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito desta Comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania Cível, se processam aos termos da se processam aos termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o n 
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0001456-53.2017.8.27.2720, na qual figura como requerente BANCO DO BRASIL S/A e  por meio deste, CITAR o requerido 
ANTONIO MARIANO DOS SANTOS e JOAO DOS SANTOS SIRAUEIRA, para, que tenha conhecimento do mandado da 
penhora e avaliação do bem Fazenda Sobe e Desce, área 325,18 ha, matrícula 795, CRI de Campos Lindos/TO concedendo 
porém ao devedor o prazo de quinze para oposição de embargos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, 
dezenove dias do mês de novembro (19.11.2020) Eu, Maraína Moreira da Costa – Servidor de Secretaria, mat. 358131, que 
digitei e dato. 
 

GUARAÍ 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2187/2020 - PRESIDÊNCIA/DF GUARAÍ, de 19 de novembro 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 20/11/2020 a 
27/11/2020 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 

20/11/2020 27/11/2020 Comarca de Colinas-TO 

Dra. Grace Kelly Sampaio 
Das 18h00min do dia 
20/11/2020 às 11:59 horas 
do dia 27/11/2020 
Telefone: (63) 99976-3572 

DO SERVIDOR(A) e ASSESSOR(A)  PLANTONISTA 

INÍCIO 
18:00h (Sexta) 

ENCERRAMENTO 
11:59h (Sexta) 

UNIDADE JUDICIÁRIA/COMARCA 

ASSESSOR(A): 
Elson Lazaro Bernardes Mat: 
353132 
Das 18h00min do dia 
20/11/2020 às 11:59 horas 
do dia 27/11/2020 
Telefone: (63)  99976-3572 
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20/11/2020   27/11/2020 Assessor/Servidor Colinas-TO 

SERVIDOR(A): 
Ivonete da Silva Garcia 
Ferreira Mat: 50275 
Das 18h00min do dia 
20/11/2020 às 11:59 horas 
do dia 27/11/2020 
Telefone: (63) 99976-8127 

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 

20/11/2020 27/11/2020 Pauliran Silvério Netto Mat: 246545 (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 

20/11/2020  27/11/2020  Edith Lazara Dourado Carvalho  Mat:282149 (Guaraí) 

Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí/TO, aos dezenove dias do mês de Novembro de dois mil e vinte 
(19/11/2020) 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS/PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 
Doutor EDIMAR DE PAULA, Juiz de Direito Auxiliar da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL, virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam os 
autos de USUCAPIÃO n° 00377065320208272729 - Chave n. 483509011720, em que JOSAFA ABREU AMORIM move em 
desfavor de MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE BASTOS e SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES FILHO. Pelo presente 
edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, 
procede a INTIMAÇÃO e CIÊNCIA de EVENTUAIS INTERESSADOS quanto ao presente feito, cujo objeto usucapiendo se trata 
do imóvel: CHÁCARA DS, parte de um lote maior, Lote 4-B do Loteamento Serra do Lajeado 5ª Etapa Rodovia BR 010, Palmas – 
TO, registrada na Matrícula nº. M-148.650 CRI de Palmas /TO, para tomar conhecimento e requerer o que entender de direito, no 
prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário 
da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do 
sistema. Eu, Edilene Alves Costa Gomes, Servidor de Secretaria, digitei. Edimar de Palmas, Juiz de Direito. 
 

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 0044474-63.2018.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): NEUTO EVANGELISTA 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) NEUTO EVANGELISTA DA SILVA, brasileiro, natural de Porto 
Nacional-TO, nascido aos 17/11/1963, portador do RG nº 2.445.157 SSP/GO, inscrito no CPF nº 611.955.291-04, filho de 
Antônio José da Silva e de Amélia Evangelista da Silva, residente e domiciliado na FAZENDA BARRA DO BREJINHO, 10, 
MARGEM DIREITA TO 050 - ZONA RURAL - 77000000 - Palmas, TO (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, 
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nos autos da AÇÃO PENAL nº 00444746320188272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: Em data incerta do mês 
de maio de 2018, no endereço supra, o Denunciado, com vontade livre e consciente, de forma explícita e direta, de posse de um 
facão ameaçou matar seu próprio pai, o idoso Antônio José da Silva. O Pai do Denunciado reside no imóvel rural de sua 
propriedade situado nas margens da TO-050, próximo ao AGROTINS. Em razão do falecimento de sua esposa Amélia 
Evangelista da Silva, travou-se entre os filhos herdeiros Neuto, ora acusado, Raimundo e José uma disputa sobre a herança, ao 
ponto de culminar no assassinato de Raimundo, fato imputado a Neuto, cujo inquérito policial para apurar o evento danoso, 
tramita nesta Comarca. Em razão de outra ameaça sofrida pela vítima, esta foi ao distrito policial e registrou ocorrência contra 
filho. Nesse procedimento, em audiência preliminar, as partes entabularam acordo sobre a divisão da terra e o genitor retratou-se 
da representação criminal (autos n. 0019708.14.2016.8272729). Embora tenham acordado sobre a divisão da terra, o 
denunciado, por não concordar como os métodos da medição e partilha da propriedade, de posse de um facão ameaçou de 
morte o pai, impedindo-o de realizar serviços no imóvel, inclusive efetuando disparo de arma de fogo, fato que certamente deverá 
ser apurado no Juízo competente. Em decorrência da ameaça, a vítima teve abandonar o imóvel rural e se mudar para a Capital 
onde buscou perante Esse Juízo medida protetiva, prontamente deferida (evento 15). A vítima representou visando a apuração 
da responsabilidade criminal do Denunciado. Por ter assim agido, está ele incurso no artigo 147, c/c 61, II, letra E, do Código 
Penal, sujeito às sanções ali cominadas. Requer sua citação, via mandado, para se ver processar na forma da lei, dando-se lhe 
cópia da denúncia, cientificando-o da audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se o feito sob o rito da Lei 9099/95, até 
final julgamento, acolhendo-se o pedido contido na peça acusatória, para condená-lo nas penas previstas no dispositivo legal em 
foco, ouvindo-se, na instrução, a vítima e as testemunhas abaixo. Rol de testemunhas: 1- A vítima, residente a rua P 04, quadra 
24, lt.09 setor Sul; 2- Valdeci de tal, no local dos fatos; 3- José Evangelista da Silva, irmão do acusado, residente na rua P-1, qd. 
11, lt.07, Setor Sul, nesta cidade. Gílson Arrais de Miranda, Promotor de Justiça. Palmas-TO, 30 de novembro de 
2018." DESPACHO: "Analisando o conteúdo destes autos, constato que a denúncia foi ofertada em 30.11.2018 (evento 1), mas 
não chegou a ser recebida no Juizado Especial pelo qual o feito cursava. Em consequência dessa situação, delibero da forma 
seguinte: Por conter os requisitos preceituados no artigo 41, do Código de Processo Penal, e não incidindo qualquer das 
hipóteses previstas no artigo 395, do Diploma Instrumental em referência, recebo a denúncia oferecida no “evento 1”. 
Considerando-se o recomendado no “Manual Prático de Rotina das Varas Criminais e de Execução Penal”, editado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, determino que o incursado seja citado e, caso não possua processo em curso, também intimado 
para comparecer à audiência de apresentação de eventual proposta de suspensão do processo, a ser inclusa em pauta pela 
escrivania. Sendo assim, determino a remessa deste processo à SECRIM para o cumprimento dos seguintes atos: a) No 
mandado de citação e intimação também deverá constar estas observações: 1) o processado será advertido de que sua 
ausência, à audiência de apresentação da proposta de suspensão do processo, implicará na presunção de recusa de eventual 
proposta; iniciando-se - da data designada para tal audiência - o prazo de 10 (dez) dias para a resposta escrita à acusação. 2) o 
Oficial de Justiça deverá indagar o nome do advogado que patrocinará a defesa técnica pertinente. b) Caso o denunciado 
informe o nome de seu advogado, este também será intimado para o ato; senão, o Ilustre Defensor Público deverá ser 
cientificado para patrocinar a defesa pertinente. c) Se o denunciado não for encontrado no endereço especificado na denúncia, a 
Secretaria em evidência deverá consultar os sistemas “EPROC”, “SIEL” e “INFOSEG” com o escopo de tentar localizar os 
prováveis domicílios do citando. d) Sendo o caso, proceda-se ainda nos termos do item 9.2.1 do Manual de Rotina de 
Procedimentos Penais da CGJUS/TO. Após os resultados das consultas acima especificadas, efetue-se a citação, de forma 
pessoal, nos endereços porventura informados. e) Em caso da citação pessoal resultar impossibilitada por força de não 
constatação de qualquer endereço, deverá tal ato ser concretizado por meio de edital, com prazo de 15 (quinze) dias, (art. 361, e 
art. 363, § 1º, ambos do CPP); constando no mesmo o prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento de resposta escrita à 
acusação. f) Atenda-se às diligências - não circunscritas com certidões criminais - requestadas pelo Órgão Ministerial. g) 
Condizente com as certidões eventualmente requestadas, enfatizo que - com base no artigo 156, do Código de Processo Penal - 
cabe às partes produzirem as provas de seus interesses; cujo rol é integrado por certidões com base nas quais é almejada a 
comprovação de existência, ou de inexistência, de antecedentes criminais. Entretanto, a esse respeito, é de se ressaltar que ao 
juízo cabe apreciar pedidos de produção de provas que - porventura - não possam ser auferidas sem pronunciamento judicial. h) 
Concernente à existência da presente ação penal, tal deverá ser lançado nos registros inerentes. Igualmente, efetuem-se as 
comunicações previstas no item 7.16.1 do Provimento n.º 002/2011-CGJ e, em seguida, proceda-se à baixa do Inquérito Policial 
inerente. Intimem-se e cumpra-se. Francisco de Assis Gomes Coelho, Juiz de direito. Palmas - TO, 03 de julho de 2019.”  
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, 19/11/2020. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei 
e subscrevo. 
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3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00325528820198272729 
Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juízo da 3ª 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, 
INTIMA o acusado(a) JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO,brasileiro, solteiro, pintor, nascido em 15 de maio de 1981, natural de 
Caxias-MA, filho de José de Ribamar Costa e Maria Antônia Araújo, portador do RG nº 786.621 SSP/TO, inscrito no CPF sob o 
nº 886.152.781-12?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0032552-88.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO. O Ministério Público denunciou José de Ribamar Costa Filho, brasileiro, solteiro, pintor, nascido em 15 de maio de 
1981, natural de Caxias-MA, filho de José de Ribamar Costa e Maria Antônia Araújo, portador do RG nº 786.621 SSP/TO, inscrito 
no CPF sob o nº 886.152.781-12 1,  narrando o que segue: Consta dos Autos de Inquérito Policial que em meados do ano de 
2007, em um imóvel próximo à “Av. Palmas Brasil”, Plano Diretor Sul desta urbe, o denunciado, mediante violência ou grave 
ameaça, constrangeu a vítima Karine Alves Ferreira (criança com apenas 7 anos de idade à época dos fatos) a praticar ou 
permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal, (conforme Laudos Periciais, declarações da vít ima 
e demais provas constantes dos Autos de IP). Exsurge dos autos investigatórios que em data não precisada nos autos, sabendo-
se apenas que os fatos teriam ocorrido provavelmente no mês de junho de 2007, nesta Capital, o denunciado, que prestava 
serviço de ajudante de obra ao genitor da vítima, aproveitando-se do momento em que os genitores da menor dormiam (após o 
almoço), praticou atos libidinosos com a criança.  Extrai-se do feito que o denunciado, visando satisfazer sua lascívia, levou a 
vítima a uma das kitchenettes onde exercia seu labor, momento em que passou a tocar (esfregar) a vagina da criança. Não 
satisfeito, o inculpado despiu a menor e, segurando-a por trás, tentou introduzir seu pênis na vagina e ânus da vítima, ao mesmo 
tempo em que, com violência física, puxava o rosto da menor e a obrigava a beijá-lo na boca.  Apurou-se que o inculpado 
também obrigou a menor a masturbá-lo., assim como ameaçou aquela a fim de que não contasse o que ele havia feito a seus 
genitores.  Karine Alves Ferreira quedou-se silente por vários anos, só vindo a relatar os fatos durante tratamento de saúde 
ocasionado em virtude do crime ora em comento. No entanto, após ela completar a maioridade, Karine Alves procurou a DEPOL 
e registrou ocorrência, representando criminalmente em desfavor o denunciado. Destarte, materialidade e autoria delitivas 
encontram-se devidamente demonstradas pelos Laudos Periciais, declarações da vítima e demais provas coligidas aos Autos de 
IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia JOSÉ DE 
RIBAMAR COSTA FILHO, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 213, caput, (com as 
penas previstas ao artigo 214) do Código Penal brasileiro.(...) Requer, ainda, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório 
para a vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal(...). A denúncia foi oferecida em 12/08/2019 e 
recebida no mesmo dia (evento 4). O acusado foi citado e apresentou sua resposta por meio de advogado constituído (evento 
22). Na decisão do evento 25 o recebimento da denúncia foi ratificado.  Na audiência de instrução criminal, foram ouvidas as 
seguintes pessoas: Karine Alves Ferreira, Jobson Ferreira Matias, Maria Raimunda Alves Machado, Patricia de Sousa 
Barbosa, Enoque Fernandes da Silva e o acusado (em 03/03/2020, evento 49 e 51). O Ministério Público apresentou suas 
alegações finais por memoriais (evento 52), em que pediu a condenação do acusado na conduta do  artigo 213, caput, do Código 
Penal, com as penas inerentes ao artigo 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos. A defesa, também por memoriais pediu 
o que segue: I - Seja decretada a absolvição sumária do réu, com base no artigo 415, incisos, I e II do Código de Processo 
Penal, sopesadas as considerações dedilhadas linhas volvidas. II - Na remota hipótese de soçobrar a tese mor - reunida no item 
retro - seja, de igual sorte absolvido, diante da dantesca orfandade probatória que preside à demanda, tendo por fundamento o 
artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.(evento 59). 2. FUNDAMENTAÇÃO. Eis as narrativas apresentadas pelas 
testemunhas na instrução, de acordo com o resumo apresentado pelo Ministério Público nas alegações finais, que tomo a 
liberdade de reproduzir por estar consentâneo com o que foi apurado nas audiências: Contudo, a vítima Karine Alves 
Ferreira disse em juízo que o acusado era bastante amigo da família e sempre que estava em sua casa ele ficava lhe olhando, 
bem como pedia para que sentasse no seu colo. No dia dos  dormindo e chamou para ir para outro cômodo de uma quitinete, 
ocasião em que ele a abusou sexualmente, sendo que esfregava o pênis contra a sua bunda e passava a mão em sua vagina 
por cima da roupa e tentava enfiar a mão dentro da roupa. Neste dia, o acusado ainda a beijou na boca, enfiando a língua dentro 
da sua boca. Após, isso ele continuou a frequentar a sua casa. Que após sofrer de depressão resolveu contar os fatos para a 
sua família, após uma amiga contar tudo sem a sua permissão, e procura a delegacia de polícia para registrar os fatos. Por fim, 
disse que não sabe se o acusado já praticou fato semelhante com outras pessoas. A testemunha Jobson Ferreira Matias disse 
que à época dos fatos o acusado trabalhava pra ele e no dia ele aproveitou que estavam dormindo e o acusado levou sua filha 
para o cômodo de outra quitinete e tentado abusar sexualmente dela. Que ficou sabendo a pouco tempo, quando sua filha sofreu 
de depressão e relatou o fato ao psicólogo. Que após ficar sabendo dos fatos não teve mais contato com o acusado. Disse, por 
fim, que sua filha não teria motivo nenhum para inventar os fatos.  A testemunha Maria Raimunda Alves Machado só descobriu o 
fato quando a sua filha tinha 16 anos, após a sua filha tentar o suicídio. Que certo dia viu a sua filha se cortando e quando foi 
atendida por uma médica esta indicou que procurasse uma psicóloga. Que nunca gostou do acusado, pois ele xingava muito. 
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Que a única coisa que percebeu no comportamento da Karine após os fatos foi que ela tinha muito pesadelo e não gostava da 
presença do acusado. A testemunha Enoque Fernandes da Silva disse que nunca presenciou falta de respeito por parte do 
acusado. Por fim, disse que a Karine é muito reservada.  A testemunha Patrícia de Sousa Barbosa disse em juízo que nunca 
percebeu nada que pudesse desabonar a conduta do acusado, pois conviveu com a família da vítima e nada viu de estranho. 
Disse que tem várias sobrinha e que o acusado nunca fez nada. No mais, disse que não sabe o motivo da vítima ter acusado o 
José Filho, pois ela era muito reservada.  Em relação ao interrogatório do acusado tenho por bem apresentar minha própria 
síntese.  Em suma, o acusado negou a prática dos atos. Confirmou ter trabalhado com o pai da vítima até antes da notícia dos 
fatos. Não brincava com a vítima e não tinha contato com ela na época narrada na denúncia. Soube que ela passava por 
problemas na escola. Nunca foi acusado de fatos semelhantes.   Como visto acima, o acusado negou a prática dos fatos.  
Adianto que a  ausência de prova pericial dos fatos decorre da natureza da ação imputada ao acusado, pois não deixa vestígios, 
portanto não teria como ser constatada no exame de corpo de delito. Realmente, a denúncia descreve que o acusado apertou a 
vítima contra seu corpo e esfregando seu órgão genital nela, além de realizar toques e beijos, o que evidencia que não seria 
possível que se produzissem lesões perceptíveis pelo perito. Entretanto, ainda assim é possível determinar a materialidade do 
crime, como se observa no seguinte julgado: (...) 2. Os crimes contra a dignidade sexual são cometidos, na maioria das vezes, às 
escondidas e na clandestinidade, de modo que a palavra da vítima assume enorme importância quando coerente e amparada 
por outros elementos de prova. Precedentes do TJTO e do STJ. 3. No caso concreto, além das declarações da vítima em sede 
policial e com confirmação em juízo, soma-se elemento de informação nas palavras de testemunha ocular ouvida na fase 
policial. 4. O crime de estupro de vulnerável nem sempre deixa vestígios que possam ser detectados por exame pericial, mesmo 
porque, em muitas ocasiões, os atos libidinosos diversos de conjunção carnal consistem apenas em abraços, beijos, 
manipulação ou toques nos órgãos sexuais ou no próprio corpo da vítima. (...) (sublinhei) (TJTO, AP 0008479-96.2016.827.0000, 
Rel. Desa. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, 5ª Turma, 2ª Câmara Criminal, julgado em 07/03/2017). No caso vertente, 
a principal prova de existência do fato encontra-se nas palavras de vítima. Sobre isso, observo que ela foi consistente em seu 
relato em todas as oportunidades em que foi ouvida. A propósito, eis o que a vítima relatou na fase inquisitorial: Figura: excerto 
do depoimento da vítima na delegacia de polícia. A qual respondeu que dormiam; Que, naquele momento, Zéfiro levou a 
declarante para uma outra kitnet vazia, e ele passou a praticar os abusos sexuais que consistiram em: Zé Filho iniciou os abusos 
apalpando a vagina da declarante, com movimento de masturbação e em seguida, ele a levou segurou suspensas pela cintura 
de costas para ele e começou a passar o pênis na vagina e anos da declarante, tentando penetrar, e ao mesmo tempo, 
intercaladamente, Com uma das mãos segurava a cintura dela e a outra, puxava o rosto dela para o lado para que pudesse 
beijar na boca; que, e nesse exatos acusado praticava por alguns minutos e com medo que os pais da genito ora acordasse e 
visse ele pular, pedia declarante para ir até eles e que a mesma voltasse para contar ao Zé se eles continuavam dormindo, isso 
tudo monitorado por ele; que chegou a ir.  Fonte: evento 1, documento 2, do Inquérito Policial nº 0005605-94.2019.8.27.2729 
Este depoimento está em consonância com aquele prestado pela vítima em juízo, o que me leva a acreditar que os fatos são 
verdadeiros. Além disso, a mesma versão foi confirmada pelas testemunhas que tiveram contato com a vítima, o que 
confere ainda mais credibilidade ao relato. Apesar da negativa do acusado, não existem evidências de que a vítima tenha 
inventado os fatos para prejudicá-lo. Ademais, a vítima foi submetida a exame psicológico, no qual se descreveu e concluiu o que 
segue: Figura: fragmento do Laudo Psicológico nº 12.1109.12.18. No momento do exame foram constatadas sinais expresso de 
sofrimento psicológico e alterações emocionais/comportamentais: atenção, humor reprimido, revolta, raiva, tristeza, pensam, 
culpa e sentimento de menos valia: (...) eu sentia muito nojo de mim mesma e culpada, por não ter falado nada... Depois de tudo 
que aconteceu e continuo indo na minha casa... E toda vez que ele aparecia lá em casa, eu achava um jeito de me esconder... 
Realmente eu sentia muita raiva de mim e dele, só que depois ela só tristeza... Depois disso eu comecei a me cortar... Achar que 
a culpa era minha e não dele... Por isso qualquer relacionamento que eu tinha aí, qualquer contato, Sentia nojo e ficava com 
muita raiva... Por isso eu comecei a te esquecer, só que quando qualquer pessoa começava falar em relacionamento lembrava... 
(O que você lembra?) O beijo dele, ele se esfregando em mim... (...) Foi só uma vez... Eu estou meio que me tremendo agora... 
(...). Prefiro que você me pergunte porque se eu for tentar lembrar me dá um branco... (...). Que a justiça fosse feita... (...). Nojo, 
ódio, tristeza... (Sic). VII - CONSIDERAÇÕES PSICOLÓGICAS-FORENSES. A periciada Apresentou-se com olhar atento, 
cordata e colaborativa, no momento foram constatados elemento que referem a sofrimento psicológico e alterações 
emocionais/comportamentais: atenção, humor deprimido, revolta, raiva, tristeza, culpa e sentimento de menos valia. A periciada 
presente um conjunto sintomatologico que se refere a automutilação, depressão, condizente com o que está descrito na literatura 
em casos de vítimas de violência sexual.  Fonte: evento 1, documento 4, do Inquérito Policial nº 0005605-94.2019.8.27.2729  
Assim, não vejo motivo para desprezar a validade do depoimento da vítima, por estar em harmonia com o acervo probatório. No 
mesmo sentido, mutatis mutandis: (...) 3. A palavra da vítima de estupro (criança de tenra idade), quando em sintonia com outros 
elementos de provas, tais como depoimentos judiciais, laudo pericial e laudos elaborados por psicóloga e assistente social, 
conclusivos no sentido de ter sido a criança vítima de estupro por parte de seu genitor, conforma elemento suficiente para 
sustentar o édito condenatório, principalmente porque os crimes contra a dignidade sexual geralmente não deixam testemunhas 
ou vestígios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJTO, AP 0016734-77.2015.827.0000, Rel. Des. MARCO 
VILLAS BOAS, 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal, julgado em 26/04/2016).). Vale mencionar que não ficou minimamente 
comprovado que a vítima tivesse interesse em prejudicar injustamente o acusado. A circunstância de terem-se passado vários 
anos dos acontecimentos não deve pesar como descrédito ao depoimento da vítima, pois somente com o aumento da idade e o 
natural amadurecimento ela foi capaz de lidar com os fatos ocorridos e reunir forças para levá-los ao conhecimento de outras 
pessoas. Constatou-se que os fatos ocorreram em meados de 2007, época em que a vítima era menor de 14 anos (evento 1, 
documento 3, do inquérito policial). O crime imputado ao acusado continha o seguinte  preceito: Código Penal. Art. 214 - 
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Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal: Pena – reclusão, de seis a dez anos. .... Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima:  a) não é maior de 
14 anos; (...) Por força da Lei 12.015/2009, os dispositivos acima transcritos foram unificados, formando-se um novo tipo penal 
que dispõe:  Art. 217-A - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos: Pena – reclusão, 
de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. Apesar da nova redação do tipo penal, os fatos cometidos pelo acusado continuam sendo 
considerados condutas típicas, em consonância com o princípio da continuidade normativo-típica. Neste caso, deve-se apenas 
ter o cuidado de aplicar a reprimenda mais favorável ao acusado, diante da irretroatividade da lei maléfica. Enfim, comprovou-se 
que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima menor de 14 anos, conduta  hoje prevista no 
art. 217-A, porém receberá a reprimenda do art. 214,  vigente à época dos fatos, por ser mais benéfica. Desta forma, opero 
a emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, apenas para adequar a conduta narrada na inicial ao 
art. 217 -A, como demonstrado. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente em parte a denúncia para condenar o 
acusado José de Ribamar Costa Filho  nas condutas descritas no vigente art. 217-A do Código Penal. Passo à dosimetria da 
pena. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade peculiar ao tipo; não registra 
maus antecedentes (evento 8)2; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram 
suficientemente avaliadas, além de terem sido afiançadas por testemunhas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da 
infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu 
para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: não havendo circunstância que 
desfavoreça o acusado, a pena-base será aplicada no mínimo, ou seja,  em 6 anos de reclusão. 2ª fase – Atenuantes e 
agravantes: não há. 3ª fase – Causas de diminuição e aumento de pena: não há. Pena definitiva: fica estabelecida a pena em 6 
anos de reclusão. Regime inicial e local de cumprimento da pena: a sanção deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, em 
lugar de cumprimento a ser definido pelo juízo da execução. Sursis e substituição da pena: incabíveis a suspensão e a 
substituição da pena, por conta da quantidade de reprimenda aplicada.  Recurso: concedo ao acusado o direito de recorrer em 
liberdade, pois não se mostram presentes os fundamentos da prisão preventiva.  Direitos políticos: os direitos políticos do 
acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da reprimenda (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Custas 
processuais: condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual isenção será decidida na execução. 
Reparação mínima do dano: nada a decidir.  Disposições finais: o processo será encaminhado à SECRIM para as demais 
intimações e outras providências previstas no Manual de Procedimentos Criminais do Tocantins. Palmas - 
TO, 15/5/2020. RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 17/11/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA 
NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

5ª vara cível 
Intimações às partes 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA 
AUTOS Nº: 0006793-93.2017.8.27.2729 
CHAVE Nº: 712596082517 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
ADVOGADO: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO 
EXECUTADO: HIDROBIOS PLANEJAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – ME 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte executada, via AR, não havendo entrega pelos correios na localidade, intime-se pelo Diário de 
Justiça, para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja 
efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 
10% sobre referido valor (§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a 
multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será 
procedida as medidas expropriatórias, como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha 
(desta vez com o acréscimo de honorários de execução e da multa de 10%). (...) Intimem-se. Palmas, 21/3/2020. Documento 
eletrônico assinado por LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.”  
 
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO 
AUTOS Nº: 0000393-97.2016.827.2729 
CHAVE Nº: 280021651016 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA       
EXEQUENTE: FLAVIO DIAS DA SILVA e SINDICATO DOS GARÇONS E EMPREGADOS EM HOTÉIS E BARES DO 
TOCANTINS 
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA 
EXECUTADO: OLI-MAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA - EPP 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...).Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, resolvo o mérito da demanda, ACOLHENDO 
PARCIALMENTE O PEDIDO AUTORAL declarando nulo o contrato de N.º 37901, bem como: a) condenando a requerida ao 
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pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária (IPCA) a partir da data desta sentença em face 
da súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (Art. 405 do CC); b) condenando a parte requerida 
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes que, desde já fixo em 10% (dez por cento) do valor da 
condenação. c) Danos materiais (repetição do indébito) improcedentes. d) Deixo de condenar a autora por reconhecer que esta 
decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, § único). Proceda-se a cobrança das custas finais, conforme orientação da 
Corregedoria. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-
se. Palmas/TO, 1/6/2020. Documento eletrônico assinado por LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito, na forma do 
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011”. 
 
INTIMAÇÃO DO AUTOR 
AUTOS Nº: 5016848-91.2012.827.2729 
CHAVE Nº: 101804620012 
AÇÃO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO     
REQUERENTE: BERTHOLDI E PICOLI LTDA - ME 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
REQUERIDO: JEFERSON  CRYS GIORI 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
REQUERIDA: VALDINEA MARTINEZ COELHO 
ADVOGADO: JONAS RICARDO CORREIA 
REQUERIDO: WANDERSON RICARDO NEVES 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...).ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, incisos IV, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, ou seja, falta de procurador 
legalmente habilitado, haja vista renúncia. Custas, se houver, pela parte autora. Honorários que fixo em 10% do valor da causa, 
em favor do advogado da parte requerida que apresentou procuração. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Palmas, 19/6/2020. Documento eletrônico assinado por LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito, na forma do 
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.”. 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DO DESPACHO 
AUTOS Nº: 5005037-08.2010.8.27.2729  
CHAVE Nº: 215350758814 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: CÉLIO MASCARENHAS ALENCAR 
ADVOGADO: ALLANDER QUINTINO MORESCHI; LUISMAR OLIVEIRA DE SOUSA 
EXECUTADA: CELTS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 
DESPACHO: “Trata-se de processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Diante a inércia da parte executada 
em adimplir os valores da condenação e tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal (art. 835 do 
CPC), procedi tentativa de penhora BACENJUD de ativos financeiros titularizadas pela parte executada, com a expedição de 
ordem eletrônica ao BANCO CENTRAL, que foi realizado sem ciência prévia das partes, nos termos do art. 854 do CPC. Como 
há parte revel, publique-se no Diário de Justiça. Nada opondo a parte devedora, libere-se em favor da parte exequente. Observo 
que somente há que se falar em honorários após a própria parte receber seus valores, já que os honorários são decorrentes do 
crédito da parte. Nada impede que a parte repasse o valor dos honorários ao seu representante após recebimento. Quanto ao 
pedido de desconsideração: como se trata de um incidente à ação principal, que visa o direcionar a execução para novas 
pessoas, deve a parte autora intentar o mesmo de forma apartada, vinculado a este processo, apresentando inicial, com todos os 
requisitos do art. 319 do CPC, caso queira. Palmas, 12 de junho de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito”. 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DA DECISÃO  
AUTOS Nº: 5004868-21.2010.8.27.2729 
CHAVE Nº: 105905544514 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: TEMPERTINS INSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 
ADVOGADO: CELIA REGINA TURRI DE OLIVEIRA, ADEILTON CHAVES FIGUEIREDO 
EXECUTADA: SIL GRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 
DECISÃO: “A lei processual é clara quando a parte requerida deixa de opor embargos, nos termos do § 2º, do art. 701 do 
CPC, ficam constituídos, de pleno direito, os títulos apresentados em TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, prosseguindo-se 
nos termos da Parte Especial.  Intime-se a parte autora/exequente para apresentar planilha com o valor atualizado do débito, 
observando os ditames do art. 524, do NCPC. Na sequência proceda-se como disposto abaixo. Intime-se a parte executada para 
que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput), observando que os honorários 
advocatícios são de 10% sobre o valor do débito, posto que não pagou no prazo assinalado anteriormente. Como se trata de 
parte revel o prazo fluirá da publicação no Diário de Justiça.  Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão 
acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, do art. 523, 
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NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, 
do art. 523, NCPC).  Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas expropriatórias, como a 
penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários de 
execução e da multa de 10%).  Observo para parte executada que poderá apresentar sua impugnação à execução judicial, no 
prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 
intimação (art. 525, caput, NCPC).. Palmas, 15 de junho de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito”. 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DA DECISÃO  
AUTOS Nº: 0016003-03.2019.8.27.2729 
CHAVE Nº: 343817064919 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: ORTOMAQ LTDA. EPP. 
ADVOGADO: VINICIUS EDUARDO LIPCZYNSKI, ALLANDER QUINTINO 
EXECUTADA: FREGONESI & FREGONESI LTDA 
DECISÃO: “A lei processual é clara quando a parte requerida deixa de opor embargos, nos termos do § 2º, do art. 701 do CPC, 
ficam constituídos, de pleno direito, os títulos apresentados em TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, prosseguindo-se nos termos da 
Parte Especial, do Livro I, Título III, Capítulo XIII, do CPC. Intime-se a parte autora/exequente para apresentar planilha com o 
valor atualizado do débito, observando os ditames do art. 524, do CPC. Na sequência proceda-se como disposto abaixo. Intime-
se a parte executada para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, caput), 
observando que os honorários advocatícios são de 10% sobre o valor do débito, posto que não pagou no prazo assinalado 
anteriormente. Como se trata de parte revel o prazo fluirá da publicação no Diário de Justiça. Caso não seja efetuado o 
pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre 
referido valor (§ 1º, do art. 523, CPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% 
incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, CPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas 
expropriatórias, como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo 
de honorários de execução e da multa de 10%). Observo para parte executada que poderá apresentar sua impugnação à 
execução judicial, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de 
penhora ou nova intimação (art. 525, caput, CPC). Palmas, 15 de junho de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de 
Direito”. Valor atualizado da dívida: R$ 16.778,00 (dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais) 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DA DECISÃO  
AUTOS Nº: 0006009-19.2017.8.27.2729 
CHAVE Nº: 155471407317 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: MAGAZINE INOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
ADVOGADO: SHEILA MARIELLI MORGANTI RAMOS 
EXECUTADA: LENILDA RESENDE DA CUNHA & CIA LTDA – ME 
DECISÃO: “Tendo em vista que a busca por valores do sistema RENAJUD restou infrutífera, solicitou a parte exequente a busca 
por bens pelos sistemas RENAJUD e inclusão de indisponibilidade do CNJ. Ambos pedidos ficam deferidos. A busca pelo 
RENAJUD assim retornou (...).Todos veículos encontrados possuem uma série de restrições. Neste sentido se manifeste a parte 
exequente quanto ao interesse. Procedi neste data a inclusão de ordem de indisponibilidade sobre eventuais bens da executada, 
pelo sistema do CNJ. Após 60 dias junte-se resultado e intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 15 dias. 
Sendo frutífera, deve trazer aos autos certidão atualizada do imóvel encontrado.Publique-se este decisão no Diário de Justiça. 
Palmas, 14 de abril de 2020. ASS: Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito”. 
 
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DA DECISÃO  
AUTOS Nº: 0020562-03.2019.8.27.2729 
CHAVE Nº: 229219201519 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA   
EXEQUENTE: NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA 
ADVOGADO: MURILLO DE FARIA FERRO 
EXECUTADA: NEVES E FLORES LTDA - ME 
DECISÃO: “A lei processual é clara quando a parte requerida deixa de opor embargos, nos termos do § 2º, do art. 701 do CPC, 
ficam constituídos, de pleno direito, os títulos apresentados em TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, prosseguindo-se nos termos da 
Parte Especial, do Livro I, Título III, Capítulo XIII, do CPC. Intime-se a parte autora/exequente para apresentar planilha com o 
valor atualizado do débito, observando os ditames do art. 524, do NCPC. Na sequência proceda-se como disposto abaixo. 
Intime-se a parte executada para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no prazo de 15 dias (art. 523, 
caput), observando que os honorários advocatícios são de 10% sobre o valor do débito, posto que não pagou no prazo 
assinalado anteriormente. Como se trata de parte revel o prazo fluirá da publicação no Diário de Justiça. Caso não seja 
efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 
10% sobre referido valor (§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a 
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multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será 
procedida as medidas expropriatórias, como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha 
(desta vez com o acréscimo de honorários de execução e da multa de 10%). Observo para parte executada que poderá 
apresentar sua impugnação à execução judicial, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo para pagamento 
voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, caput, CPC). Palmas, 18 de agosta de 2020. ASS: Lauro 
Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito”.Valor atualizado da dívida R$ 14.057,49 (quatorze mil e cinqüenta e sete reais) 
 
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA DA SENTENÇA NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS  
AUTOS Nº: 0043497-37.2019.8.27.2729 
CHAVE Nº: 362904312119 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO 
REQUERIDO(S): THAIS CRISTINE DE PAULA BONILHA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “Fique a parte requerida intimada da SENTENÇA, constante no evento 19 e, querendo, no prazo de 15 (quinze) 
dias, CONTRARRAZOAR o RECURSO DE APELAÇÃO, constante no evento 22”. 
Palmas - TO, 20 de novembro de 2020. Ass: Angely Costa Demarqui. 
 
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO DESPACHO    
AUTOS Nº: 0025770-02.2018.8.27.2729 
CHAVE Nº: 491697561218 
AÇÃO: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 
EXEQUENTE: UNI RITHIMUS ACADEMIA LTDA 
ADVOGADO: EDER MENDONÇA DE ABREU 
EXECUTADOS: RICARDO HOLANDA LIMA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
DESPACHO: “(...).CITE-SE A PARTE DEMANDADA para comparecer à referida audiência devidamente acompanhada de 
Advogado (§9º, art. 334 do CPC/2015) ou de representante com poderes específicos para autocompor (§ 10, art. 334, CPC/205), 
registrando-se, desde já, que o não comparecimento poderá ensejar os efeitos processuais previstos no § 8º do referido artigo. 
Na referida audiência, em não havendo autocomposição, iniciar-se-á o prazo para que a parte requerida ofereça resposta no 
prazo de 15 (quinze) dias - art. 335 do CPC/2015. A parte requerida deverá observar as advertências dos arst. 336 e 341, incisos 
e parágrafo, por ocasião da defesa. As partes caso não tenham interesse na audiência inicial devem se manifestar em até 10 
(dez) dias antes do ato, ex vi do § 5º do artigo 334 do Código de Processo Civil. (...). Palmas/TO, 01 de agosto de 2019. ASS: 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito”. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS  
INTIMAÇÃO DA REQUERIDA 
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio INTIMA a parte abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 5000704-86.2005.827.2729 
CHAVE Nº: 129124631214 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA            
EXEQUENTE:DPNEUS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 
ADVOGADO: JÉSUS FERNANDES DA FONSECA e JOSÉ CARLOS SILVEIRA SIMÕES 
EXECUTADA:FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO, CPF: 12093092549, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias pague(m) a dívida atualizada no valor de R$ 28.603,69 (vinte e oito mil 
seiscentos e três reais e sessenta e nove centavos). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão 
acrescidos honorários advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre o referido valor. Transcorrido o prazo 
sem manifestação será procedida as medidas expropriatórias, como penhora online e outros atos, a fim de adimplir os valores 
indicados em planilha. Independente de penhora, o executado no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, poderá apresentar 
impugnação, versando sobre a matéria disposta no § 1º do art. 525 do CPC. Edital em conformidade com o r. despacho 
disponibilizado no evento 57. 
DESPACHO: “Intime-se a parte executada, por edital, para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no 
prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários 
advocatícios, desta vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o 
pagamento parcial no prazo previsto acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, 
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NCPC). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, será procedida as medidas expropriatórias, como a 
penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em planilha (desta vez com o acréscimo de honorários de 
execução e da multa de 10%) (...). Intimem-se. 7/6/2020, às 19:32:49. Documento eletrônico assinado por LAURO AUGUSTO 
MOREIRA MAIA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. – Juiz de Direito.” 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 
Intimações aos advogados 

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0028400-60.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 159878840920 
Deprecante: 1ª Vara de Exec. De Títulos Extrajudiciais de Brasília - DF 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Nº de origem: 0003614-36.2013.8.07.0018 
Requerente: BRB Banco de Brasília S.A 
Advogada: Elisabeth Pereira de Oliveira – OAB/DF 
Requerida: Aldo José de Souza e outros 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas de locomoção devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta 
Precatória acima indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0029815-78.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 936280391320 
Deprecante: 13ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande - MS 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Nº de origem: 0833959-23.2017.8.12.0001 
Requerente: Tessaro Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro 
Advogada: Marcos Gabriel E. Ferreira Martins de Souza – OAB/MS 20.567 
Requerida: Roberta Cristina Hirooka Buonomo 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória acima 
indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0030694-85.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 637513335620 
Deprecante: Vara Cível, Família e Anexos da Comarca de Realeza - PR 
Ação: Usucapião 
Nº de origem: 0003745-05.2018.8.16.0141 
Requerente: Cristian Luiz Forte 
Advogada: Jussara Ornelas Pompermaier – OAB/PR 87674 
Requerida: Espólio de José João Bonifácio e outro 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória acima 
indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0034160-87.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 888077955020 
Deprecante: 2ª Unidade de Processamento da Com de Goiânia – GO. 
Ação: Arrolamento Comum 
Nº de origem: 5508533-25.2017.8.09.0051 
Requerente: Zélia Magalhães Cavalcante 
Advogada: Fernanda Ayres B. L. Bontempo - OAB/GO 37.000 
Requerida: Neuza Magalhães Cavalcante Guedes(Espólio) 
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INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 05 da Carta Precatória acima 
indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0034131-37.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 203760082620 
Deprecante: 4ª Vara Cível da Com. de Baruerí – SP. 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Nº de origem: 1010738-64.2016.8.26.0068 
Exequente: Dhyego Sousa Lima 
Advogada: Michele Moreno Palomares - OAB/SP 213016 
Advogado: André Paula Mattos Caravieri – SPB/SP. 25.8423 
Executado: Espólio de Carlos Alberto Lopes Tavares e outros 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória acima 
indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0042164-16.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 293679512820 
Deprecante: 5ª Vara Cível da Com. de Cuiabá - MT. 
Ação: Cobrança 
Nº de origem: 1024117-39.2017.8.11.0041 
Requerente: Condomínio Costa Azul 
Advogada: Anabell Corbelino Siqueira Daltrom - OAB/SP 13544 
Requerido: Nelson Matuoca e Maria Aparecida Souza Caetano Matuoca 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória acima 
indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0042712-41.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 103112948320 
Deprecante: Vara de Família e Sucessões da Com. de Ceres - GO. 
Ação: Declaratória de Nulidade 
Nº de origem: 5699022.08.2019.8.09.0032 
Requerente: Jonas Vale 
Advogado: Paulo Omar da Silva - OAB/GO 11.681 
Requerido: Fátima Leandro 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória acima 
indicada, sob pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0020561-81.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 868422965320 
Deprecante: 1ª Vara de Família e Cível da Com. de Pires do Rio - GO. 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Nº de origem: 0278220.73.2004.8.09.0127 
Requerente: Banco Bradesco S.A 
Advogado: Silvio Carneiro Elias - OAB/GO 12.287 
Requerido: Fernando Teixeira Felipe 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, bem como para juntar nos autos da carta precatória, a procuração e o 
respectivo substabelecimento, nos termos do despacho lançado no evento 14 da Carta Precatória acima indicada, sob pena de 
baixa.   
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INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0013084-07.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 527054634220 
Deprecante: 1ª Vara Cível da Com. de Cáceres - MT. 
Ação: Investigação de Paternidade 
Nº de origem: 1004997-47.2019.8.11.0006 
Requerente: Diego Aparecido Mendes Miranda 
Advogado: Marionely Araujo Viegas – OAB/MT 2684 
Requerido: Henrique José Auerswald Junior 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 
acerca da certidão lançada no evento 06, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória acima indicada, sob 
pena de baixa.   
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO         
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0031714-14.2020.8.27.2729 
Chave Processo: 814316500820 
Deprecante: 1ª Vara Cível da Com. de Campinas - SP. 
Ação: Procedimento Comum 
Nº de origem: 1017619-11.2019.8.26.0114 
Requerente: Samsung Eletrônica da Amazônica Ltda 
Advogado: Alexandre da Rocha Linhares – OAB/SC 18615 
Requerido: AHK Comércio Varejista Ltda e outros 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da certidão lançada no evento 11, nos termos do despacho lançado no evento 20 da Carta Precatória acima indicada, sob pena 
de baixa.   
 

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 00366851820158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MASAYOSHI KURIHARA, CNPJ/CPF nº 65004795800,  INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (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 50016120720098272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ARILDO S. SILVA, CNPJ/CPF nº 06787800000180; e seu sócio 
coobrigado ARILDO SARDINHA SILVA, CNPJ/CPF nº 58929002234. INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o 
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 50016120720098272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ARILDO S. SILVA, CNPJ/CPF nº 06787800000180; e seu sócio 
coobrigado ARILDO SARDINHA SILVA, CNPJ/CPF nº 58929002234. INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o 
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição 
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dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 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 00280279720188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA. CNPJ/CPF nº 02375064917, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
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, data certificada pelo sistema. (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 00394229120158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SANDIO ARAUJO MELO, CNPJ/CPF nº 81814658149, INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 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, data certificada pelo sistema. (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 50379313220138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MODESTO HERMETO DE CARVALHO, CNPJ/CPF nº 
06097449000104; e seu sócio coobrigado MODESTO HERMETO DE CARVALHO FILHO, CNPJ/CPF nº 84980915191. 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50336965620128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ESPÓLIO DE ANA LÚCIA DE CASTRO SOUZA, CNPJ/CPF nº 
51482886120; INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50206713920138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WILLIAM FERREIRA LOPES,CNPJ/CPF nº 01785482190; INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-á início ao 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4858 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020 36 

 

 
 

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, data certificada pelo sistema. (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 50174565520138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 51732378134; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50153046820128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ESPÓLIO DE MIGUEL MASCARENHAS VIEIRA, CNPJ/CPF nº 
77188330115; INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50095103220138272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANDERSON RAMOS DE LIMA, CNPJ/CPF nº 01629080160; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50085562020128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VISCONDE VIEIRA, CNPJ/CPF nº 08314969168; INTIMADO, para, caso 
queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50068662420108272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LUCIENE DE OLIVEIRA DIAS, CNPJ/CPF nº 51581612168; INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 50025145220128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO HAROLDO MELO MARINHO, CNPJ/CPF nº 
01709429000115; e seu sócio coobrigado ANTONIO HAROLDO MELO MARINHO, CNPJ/CPF nº 37782380600. INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00052627420148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WASHINGTON GOMES DIAS, CNPJ/CPF nº 11798091000179,  
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00039927820158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MILTON SALES DO NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 65028120315,  
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00394229120158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SANDIO ARAUJO MELO, CNPJ/CPF nº 81814658149,  INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00388466420168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: O.F. DE SOUZA NETO - ME, CNPJ/CPF nº 11946147000195; e seu 
sócio coobrigado OTACI FERREIRA DE SOUZA NETO, CNPJ/CPF nº 71498184120. INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 
05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, 
transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a 
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interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 00383278920168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CLEITON LEONEL COSTA, CNPJ/CPF nº 32827849291, INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00374135420188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ELVIRA MILHOMENS DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 12552674100, 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00371433520158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: INFOTEC COM PROD DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/CPF nº 
04984427000122,  INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo 
sistema. (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 00369225220158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE MESSIAS DE PAIVA, CNPJ/CPF nº 06247679149,  INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00361360820158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANACLETA RIBEIRO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 21287864104,  
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
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Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 00344233220148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NYLMARA FREITAS SILVA - ME, CNPJ/CPF nº 11310814000149; e seu 
sócio coobrigado NYLMARA FREITAS SILVA, CNPJ/CPF nº 00764356100. INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 
(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. Ficando o executado INTIMADO que, 
transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00318459120178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VALNADETE FERREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 76636143134; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50021574320108272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EDILAMAR SOARES DIAS, CNPJ/CPF nº 49155075134; INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50017061820108272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FERNANDA TELES DE MELO, CNPJ/CPF nº 04879768000138; e seu 
sócio coobrigado FERNANDA TELES DE MELO, CNPJ/CPF nº 70772223300, INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 
(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. Ficando o executado INTIMADO que, 
transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 50011842020128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: OSVANE GOMES DE SOUZA, CNPJ/CPF nº 30734266120; INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 50006946620108272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE ANNE LOPES SOARES, CNPJ/CPF nº 06862855000108; e seu 
sócio coobrigado JOSE ANNE LOPES SOARES, CNPJ/CPF nº 92047475104, INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 
(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. Ficando o executado INTIMADO que, 
transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00313037320178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PAULO DIVINO CABRAL, CNPJ/CPF nº 38910179104; INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00229513420148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO SILVA, CNPJ/CPF nº 90892780100; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00228912220188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA BARROS, CNPJ/CPF nº 67123864387; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00211651320188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: TELMA MARIA DE ARAUJO CARNEIRO, CNPJ/CPF nº 41141725487; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
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Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 00205121120188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DANIEL T DA SILVA, CNPJ/CPF nº 16710128000189; e seu sócio 
coobrigado DANIEL TOMAZ DA SILVA, CNPJ/CPF nº 87978954153,  INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o 
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00175253620178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ISRAILTON RIBEIRO DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 84661593120; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00175253620178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ISRAILTON RIBEIRO DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 84661593120; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00025076020178272733, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CLEIDYOMAR GONCALVES SANTANA, CNPJ/CPF nº 97715280178; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00019635520158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARY DE BARROS WINES COM IMPORT E EXPORTAÇAO LTDA, 
CNPJ/CPF nº 10623347000144, e seus sócios coobrigados: ANNA ALINY DOURADO CAMPOS, CNPJ/CPF nº 01631180193 e 
MARILEIDE DE BARROS DOURADO, CNPJ/CPF nº 34259686100,  INTIMADOS, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado e seus sócios INTIMADOS 
que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-á início ao prazo de 30 (trinta) dias 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4858 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020 42 

 

 
 

para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 00344172520148272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FÁBIO DE SOUZA ARRUDA, CNPJ/CPF nº 00403974160; INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00364098420158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA DE LOUDES MONTEIRO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
71351787187; INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00394428220158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MAURISOM DOS SANTOS LIMA, CNPJ/CPF nº 86480707168; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00394470720158272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NARAZE BARROZO CAMPOS, CNPJ/CPF nº 01451258151; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00403232520168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SONIA CRISTINA MESSIAS FERNANDES, CNPJ/CPF nº 59722789104; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
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Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 00411567220188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOÃO BATISTA CAMPOS, CNPJ/CPF nº 22247580653; INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00422335320178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MAX ROGÉRIO BARRETO CORDEIRO ME, CNPJ/CPF nº 
03009055000150; e seu sócio coobrigado MAX ROGÉRIO BARRETO CORDEIRO, CNPJ/CPF nº 53429532191, INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00422355720168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CLEONICE SATIL DE ANDRADE - ME, CNPJ/CPF nº 12928218000190; 
e seu sócio coobrigado CLEONICE SATIL DE ANDRADE, CNPJ/CPF nº 84047550191, INTIMADO, para, caso queira, no prazo 
de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, 
transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00439738020168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FRANCISCO PIMENTEL OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 08376379100; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00439910420168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LEONILSON GONÇALVES DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 51684233291; 
INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
darse-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
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Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 00439989320168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MRP INSDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS 
LTDA  - ME, CNPJ/CPF nº 14041252000173; INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado 
sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data 
certificada pelo sistema. (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 00442578820168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: D D HORST - LOCACOES - ME, CNPJ/CPF nº 14233963000140; e seu 
sócio coobrigado DIEGO DANIEL HORST, CNPJ/CPF nº 02943187127, INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, transcorrido o 
prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00449402820168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ÉDIO BORGES FREITAS, CNPJ/CPF nº 85335886153, INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00455208720188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO ALBERTO ALMEIDA MAIA, CNPJ/CPF nº 05056047000190; 
e seu sócio coobrigado ANTÔNIO ALBERTO ALMEIDA MAIA, CNPJ/CPF nº 03798431612, INTIMADO, para, caso queira, no 
prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00330197220168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: D F DE ARAUJO - SERVIOS - ME, CNPJ/CPF nº 15095830000117; e 
seu sócio coobrigado DARLAN FRAZÃO DE ARAÚJO, CNPJ/CPF nº 01726582175, INTIMADO, para, caso queira, no prazo de 
05 (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. Ficando o executado INTIMADO que, 
transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a 
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interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (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 00442682020168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ALEFE TEIXEIRA SANCHES, CNPJ/CPF nº 00498611159, INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (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 00376011820168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EDINALDO DE LIMA SOUSA, CNPJ/CPF nº 46785744334, INTIMADO, 
para, caso queira, no prazo de 05 (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. Ficando o 
executado INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, darse-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, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANAURA MARQUES PEREIRA, CPF/CNPJ: 21604134372; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00031981820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se tão somente aos honorários advocatícios, que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de novembro de 2020. (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 sócio: SANDRA MARIA DE CAMPOS, CPF/CNPJ: 77397207120; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00301746720168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-2434/2016, inscrita em 
05/08/2016, referente à ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 22.176,83(vinte e dois 
mil cento e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 20 de 
novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FRANCISCO SANTOS SILVA 86310178172, CPF/CNPJ: 
15479998000126; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 00390131320188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180006207, inscrita em 06/03/2017, referente à multa do IPTU; 20180006208, inscrita em 06/03/2017, referente à multa 
do COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.536,77 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta 
e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 20 de 
novembro de 2020. (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: PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES NOVA LTDA, CPF/CNPJ: 
09075168000130; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 00402825320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-4518/2017, 
inscrita em 31/07/2017, referente à PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
13.661,67 (treze mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 20 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOAO PARAIZO MATA 99084724887, CPF/CNPJ: 13909843000157; por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00413158320168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160013207, inscrita em 
20/04/2016, referente à MUL-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 489,23 
(Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
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, 20 de novembro de 2020. (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 sócio: ALVARO JABUR MALUF JUNIOR, CPF/CNPJ: 13016754827; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00438553620188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-3497/2018, inscrita em 
26/09/2018, referente à IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 17.063,78 (dezessete 
mil sessenta e tres 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 
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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, 20 de 
novembro de 2020. (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: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, CPF/CNPJ: 
01534080000128; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 00447168520198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-3702/2018, 
inscrita em 20/06/2018, referente à PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
16.082,54 (dezesseis mil oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
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, 20 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: M. DO CARMO OTERO - ME, CPF/CNPJ: 05132474000100; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00448302420198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-3735/2018, inscrita em 
20/06/2018, referente à PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.706,12 
(treze mil setecentos e seis reais e doze centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 20 de 
novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANTONIO JOSE LUCIO DA SILVA, CPF/CNPJ: 559.568.236-15; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 00518056220198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190033215, inscrita em 
25/04/2018, referente à MUL-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 12.918,80 (Doze 
Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 20 de 
novembro de 2020. (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 sócio: JOAO BOSCO ALVES FERREIRA, CPF/CNPJ: 29216630230; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - 50003341020058272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-1937/2005, inscrita em 
03/08/2005, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.770,96 (Quatro Mil 
e Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Seis Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 20 de 
novembro de 2020. (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: C.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 00282807000164 e sócio 
DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 13175793134; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 50000799120018272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA 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 - 031/2001, inscrita em 05 / 03 / 2001, referente ao PPD; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.141,80 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a 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, 20 de novembro de 2020. (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 sócio: JULIANA GULYAS MEIRA, CPF/CNPJ: 80264603168; por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - 50003843620058272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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 - 2087/2005, inscrita em 16/ 08/2005, referente ao 
ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 54.946,38 (Cinquenta e Quatro Mil 
Novecentos e Quarenta e Seis 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 20 de novembro de 2020. (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: RAELY CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, CPF/CNPJ: 
03373133000100 e sócio: WANDERLEY VIANA SANTOS, CPF/CNPJ: 08685886287; por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 
50007102520078272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). E - 327/2006, inscrita em 16/08/2006, referente ao 
PROCON/TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.414,00 (Seis Mil Quatrocentos e 
Quatorze 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 
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todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de novembro de 2020. (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 sócio: EDNA CAMPOS MORAES, CPF/CNPJ: 64277399134; por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - 50007714620088272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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 - 5249/2007, inscrita em 20/12/2007, A – 5251/2007, 
inscrita 20/12/2007; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 52.819,00 (Cinquenta e Dois Mil 
Oitocentos e Dezenove 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de novembro de 
2020. (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 sócio: ANALIA LOPES DE SOUZA CONTI, CPF/CNPJ: 460.181.581-91; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - 50007714620088272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-283/2013, inscrita em 
06/03/2013, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 10.161,38(dez mil 
cento e sessenta e um 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de 
novembro de 2020. (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 sócio: THIAGO SOUSA SILVA, CPF/CNPJ: 01928735126; por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - 50347935720138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130024550, inscrita em 21/01/2010, referente ao 
TXL-FUNC; 20130024551, inscrita 21/01/2010, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 1.242,98 (Um mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa 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 Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 20 de novembro de 2020. (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 sócio: RENER BUENO MARINHO BILAC, CPF/CNPJ: 28075609115; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - 50412466820138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 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-1910/2012, inscrita em 
22/08/2012, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 64.293,94(sessenta e 
quatro mil duzentos e noventa e tres reais e noventa e quatro centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 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, 20 de novembro de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 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 00439587720178272729 
Denunciado: PEDRO AUGUSTO MADRUGA CHAVES 
O MM. Juiz de Direito 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 nº, 00439587720178272729, tendo como 
Denunciado PEDRO AUGUSTO MADRUGA CHAVES, brasileiro, casado, taxista, natural de João Pessoa/PB, nascido em 
10/10/1968, filho de Maria de Lourdes Madruga Alves e Manoel de Albuquerque Chaves, inscrito no RG n° 1.199.535 
SSP/PB e CPF: 569.764.294-68. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO 
pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante 
do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) 
acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente 
para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor 
dativo, sem honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a renúncia ao prazo recursal 
e intimação da ofendida na audiência, com publicação da sentença, aguarde-se o prazo e concretizado 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. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados, notadamente a 
ofendida. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intime-se pessoalmente o acusado, intimada neste ato a vítima(s) ou 
representante(s) legal(is). JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO. Providencie-se o 
necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 13 de novembro de 2020. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 16/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA 
SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00409829720178272729 
Denunciado: ÉLIO ALVES DIAS 
O MM. Juiz de Direito 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 nº, 00409829720178272729, tendo como 
Denunciado ÉLIO ALVES DIAS, brasileiro, união estável, concretista, natural de Tocantínia/TO, nascido em 03/07/1983, 
inscrito no RG n° 625228 SESP/Polícia Civil/TO, inscrito no CPF n° 000.019.661-46, filho de Joaquim Pereira Dias e de 
Rubina Alves Dias. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente 
edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) 
no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a 
condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem 
honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DE TODOS EM AUDIÊNCIA E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, 
CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO 
O DENUNCIADO NO QUE FOR APLICÁVEL e havido o trânsito em julgado sem alteração, ARQUIVEM-SE, ficando em tal 
hipótese autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de 
informações criminais, no que couber. Publicada em audiência, com os presentes intimados, notadamente acusação e defesa. 
Registre-se em pasta própria para tal finalidade. JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A 
RESPEITO. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 13 de 
novembro de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 16/11/2020. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00372631020178272729 
Denunciado: MARCELO PEREIRA DA SILVA 
O MM. Juiz de Direito 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 nº, 00372631020178272729, tendo como 
Denunciado MARCELO PEREIRA DA SILVA (053.002.171-40), brasileiro, natural de Palmas-TO, solteiro, nascido em 
18/09/1994, filho de Agnaldo da Costa e Silva e de Marilene Pereira da Silva. E como o denunciado encontra-se atualmente em 
local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir 
transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na 
denúncia, motivo pelo qualABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por 
não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida 
absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO 
RECURSAL. Frente a renúncia ao prazo recursal e intimação da ofendida na audiência, com publicação da sentença, aguarde-se 
o prazo e concretizado 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. Sentença publicada em audiência, 
saindo os presentes intimados, notadamente a ofendida. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intime-se 
pessoalmente o acusado, intimada neste ato a vítima(s) ou representante(s) legal(is). JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS 
CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO. Providencie-se o necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, 
arquivem-se os autos.. Palmas, 16 de outubro de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se 
alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-
TO, aos 12/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00310066620178272729 
Denunciado: PETRONIO DE MORAIS 
O MM. Juiz de Direito 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 nº, 00310066620178272729, tendo como 
Denunciado PETRÔNIO DE MORAES, brasileiro, união estável, serviços gerais, natural de Canto do Buritis-PI, nascido em 
02.10.1968, inscrito no RG n° 20345 SSP/TO, inscrito no CPF n° 833.465.971-72, filho de Valdemar Leivino de Moraes e de 
Delcides de Moraes. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente 
edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado(a)(s) 
no que diz respeito à conduta delituosa quelhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação 
e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. 
ACUSAÇÃO E DEFESA RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL. Frente a renúncia ao prazo recursal e intimação da ofendida 
na audiência, com publicação da sentença, aguarde-se o prazo e concretizado 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. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados, notadamente a 
ofendida. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intime-se pessoalmente o acusado, intimada neste ato a vítima(s) ou 
representante(s) legal(is). JUNTE-SE O TERMO AOS AUTOS CIENTIFICANDO AS PARTES A RESPEITO. Providencie-se o 
necessário no que se aplicar e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 18 de setembro de 2020. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 12/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA 
SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00294442220178272729 
Denunciado: WESLEY MOREIRA GONÇALVES 
O MM. Juiz de Direito 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 nº, 00294442220178272729, tendo como 
Denunciado WESLEY MOREIRA GONÇALVES, brasileiro, natural de Monte do Carmo-TO, nascido aos 26/08/1985, 
solteiro, filho de José Mascarenhas Gonçalves e de Eurides Moreira Luz, autônomo, portador do RG n° 9830434 SSP/TO, 
inscrito no CPF n° 033.736.711-67. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – 
DISPOSITIVO. Diante do exposto, Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na 
denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado (a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, 
por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida 
absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DE TODOS EM AUDIÊNCIA 
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E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDA(S) OU 
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO O DENUNCIADO e 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 pessoalmente, vítima(s) ou 
representante (s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-
se os autos. Palmas, 17 de setembro de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue 
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, 
aos 06/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00273189620178272729 
Denunciado: JULIO CESAR CARMO DA SILVA 
O MM. Juiz de Direito 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 nº, 00273189620178272729, tendo como 
Denunciado ÚLIO CÉSAR CARMO DA SILVA, brasileiro, união estável, vendedor, natural de Caxias-MA, nascido em 
18/05/1980, filho de Francisco Pereira da Silva e Maria Antonia do Carmo da Silva, portador do RG n° 1.207.199 2ª Via SSP/TO 
e inscrito no CPF n° 700.691.431-02. E como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – 
DISPOSITIVO. Diante do exposto, Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na 
denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado (a)(s) no que diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, 
por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida 
absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DE TODOS EM AUDIÊNCIA 
E A RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL, CONFORME GRAVAÇÃO, INTIME-SE TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDAS OU 
REPRESENTANTE LEGAIS, BEM COMO O DENUNCIADO e 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 pessoalmente, vítima(s) ou 
representante (s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-
se os autos. Palmas, 14 de agosto de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue 
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, 
aos 10/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00271639320178272729 
Denunciado: PABLO SOUSA ALMEIDA 
O MM. Juiz de Direito 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 nº, 00271639320178272729, tendo como 
Denunciado PABLO SOUSA ALMEIDA, brasileiro, natural de Porto Nacional-TO, autônomo, união estável, nascido aos 
08/11/1992, filho de Niquinha Soares de Almeida, inscrito no CPF sob n° 056.457.791-00. E como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, a partir de sua parte 
dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 
pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado (a)(s) no que diz respeito à 
conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos termos do 
CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem honorários. 
CONSIDERANDO A INTIMAÇÃO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA EM AUDIêNCIA, CONFORME GRAVAÇÃO, INTIMI-SE 
AGORA TÃO SOMENTE A(S) OFENDIDA(S) OU REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), BEM COMO O DENUNCIADO e 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 pessoalmente, vítima(s) ou representante (s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o 
necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 14 de agosto de 2020. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza 
– Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e 
afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 10/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes 
Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00028012720178272729 
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Denunciado: FABIANO MADEIRA DE MELO 
O juiz de Direito 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 Nº 00028012720178272729 , tendo como 
Réu: FABIANO MADEIRA DE MELO, brasileiro, união estável, natural de Balsas-MA, nascido em 10/02/1995, filho de 
Washington Luiz Moreno de Melo e Maria Madalena Madeira, inscrito no RG n° 1169565 SSP/TO, como o denunciado encontra-
se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo 
final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito a  pretensão punitiva 
estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O 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. Na hipótese da existência de bem(ns) 
apreendido(s), proceda-se com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou 
dúvida, lançar conclusão sob certificação.Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se 
em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Públivo, Assistência da Acusação e defesa, bem como pessoalmente, 
vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e, ultimadas as 
providências, arquivem-se os autos. Palmas, 14 de maio de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” 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 27/10/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de 
Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação Penal nº 00004773020188272729 
Denunciado: FERNANDES DANTAS 
O MM. Juiz de Direito 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 nº, 00004773020188272729, tendo como 
Denunciado FERNANDES DANTAS, brasileiro, solteiro, padeiro, natural de Currais Novos-RN, nascido em 30/09/1965, filho de 
Francisco Deodato Dantas e Zilda Maria Dantas, inscrito no RG n° 792.359 SSP/TO, inscrito no CPF n° 498.086.134-20. E como 
o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida, 
a partir de sua parte dispositiva, a seguir transcrita: “(...) III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, Diante do exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, motivo pelo qual ABSOLVO o(a)(s) acusado (a)(s) no que 
diz respeito à conduta delituosa que lhe(s) fora imputada, por não considerar existente prova suficiente para a condenação e nos 
termos do CPP, art. 386, VII. Sem custas, já que havida absolvição. Ausente a figura de defensor dativo, sem 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 pessoalmente, vítima(s) ou representante (s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. 
Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 06 de novembro de 2020. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito”. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas-TO, aos 09/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA 
SILVA, o digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00422202020188272729 
DENUNCIADO: MARCIO OLIVEIRA DE MOURA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado MARCIO OLIVEIRA DE MOURA, brasileiro, natural de São Paulo-SP, união estável, nascido aos 
16/01/1980, filho de e de BRASILICIA ROSA DE OLIVEIRA e ANTÔNIO JOSÉ MOURA, RG nº 1.238.21930.114.591-8 e CPF nº 
091.138.397-21, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas 
penas do  artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na modalidade do artigo 7°, inc. I da Lei n° 11.340/2006, referente aos autos de 
Ação Penal n.º 00422202020188272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 
(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especif icar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada 
a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. 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, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, 
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da 
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Justiça. Palmas - TO, aos 15/10/2020. Eu, THAIS DE OLIVEIRA GOMES, Estagiária, Mat. 355774. Juiz de Direito digitei e 
subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00406950320188272729 
DENUNCIADO: FLORIANO COSTA SILVA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado FLORIANO COSTA SILVA, brasileiro, natural de Tocantinópolis-TO, motorista, solteiro, nascido aos 
13/08/1983, filho de Sebastiana Costa Silva e de Francisco Sousa Silva, portador do RG n° 466267 SSP/TO, inscrito no CPF sob 
n° 990.805.161-04, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação 
nas penas do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos 
de Ação Penal n.º 00406950320188272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 
(dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especif icar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada 
a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. 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, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, 
para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da 
Justiça. Palmas - TO, aos 27/10/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei 
e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00372922620188272729 
DENUNCIADO: ROMULO LOPES SILVA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado RÔMULO LOPES SILVA brasileiro, natural de Palmas - TO, solteiro, desempregado, nascido aos 
10/08/1998 (19 anos), filho de Izaias dos Reis Silva e Alex Lopes dos Santos, inscrito no RG sob n° 1.090.047 SSP/TO e CPF n° 
073.842.501-02, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas 
penas artigo 129, paragrafo 9º, do Código Penal, c/c artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41, em concurso material, na modalidade do 
artigo 7º , I, da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00372922620188272729, e como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do 
CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. 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, 
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 16/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS 
PEREIRA DA SILVA, Estagiário, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00099319720198272729 
DENUNCIADO: FABRICIO VIANA DE LIMA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado FFABRÍCIO VIANA DE LIMA, brasileiro, união estável, pedreiro, cor parda, naturalidade ignorada, nascido 
em 16.11.1992, filho de Raimunda Viana, inscrito no CPF n. 705.232.911-59, para tomar ciência da ação penal proposta pelo 
Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas do  artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na modalidade do 
artigo 7.º, incisos I e II da Lei 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00099319720198272729, e como o 
denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 
e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse à sua defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que 
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citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 17/11/2020. Eu, LUCAS 
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, ESTAGIÁRIO, Mat. 357706. Juiz de Direito digitei e subscrevo. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza 
– Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00317811820168272729 
Denunciado: LUCAS BARBOSA MANICA 
O juiz de Direito 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 Nº 00317811820168272729 , tendo como 
Réu: LUCAS BARBOSA MANICA, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Fortaleza-CE, nascido aos 15.08.1994, filho de 
Cláudia Maria Barboza Manica, portador do RG n° 920947 SSP/TO e CPF n° 004.267.021-74, como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a 
seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito a pretensão punitiva estatal 
relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O 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 Públivo, Assistência da Acusação e 
defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o 
necessário e, ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 26 de novembro de 2019, ANTIÓGENES FERREIRA 
DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” 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 10/11/2020. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, 
Estagiário, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito nesta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos supramencionado em que a protegida Elizabete Rodrigues dos Santos move em desfavor de Deusimar 
Costa Silva, sendo o presente para INTIMAR o réu DEUSIMAR COSTA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, natural 
de Formoso/GO, nascido aos 19/09/1971, filho de Almerita Silva dos Santos e Benedito Costa Silva, residente, atualmente em 
local incerto e não sabido, da DECISÃO de Medidas Protetivas de Urgência cuja parte dispositiva passo a transcrever 
"DISPOSITIVO: Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o denunciado 
ANÍZIO AUGUSTO DIAS ALVES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas dos crimes descritos no artigo 21 
da Lei de Contravenções Penais e no artigo 147 do Código Penal  CP. É prevista para a contravenção penal do art. 21 da Lei de 
Contravenções Penais a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o 
fato não constitui crime. É prevista para o crime do art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) a 06 (seis) meses ou 
multa. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada. 4  DA DOSIMETRIA DA PENA: Em atenção ao critério estabelecido pelo 
art. 68 do Código Penal, defendido por Nelson Hungria, e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da 
Carta Magna, passo a dosar a pena. 4.1 QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO: 4.1.1 Considerando o 
critério acima mencionado procedo à análise das circunstâncias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada como grau de 
reprovação da conduta, não foge à normalidade. Quanto aos antecedentes, vejo que o réu não possui condenação penal 
transitada em julgado.Ressalto, por fim, que entendo passível de valoração desfavorável tão somente decisão transitada em 
julgado não geradora de reincidência, consoante enunciado da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Não há elementos 
nos autos que possibilitem valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não merecem valoração 
negativa. As circunstâncias do crime foram as normais inerentes ao tipo. As consequências do fato delituoso se mostram dentro 
da normalidade para a espécie. O comportamento da vítima nunca será considerado em desfavor do réu. Por ser o réu primário, 
por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, diante do fato de que sua ação agressiva não resultou em crime e frente a 
reconciliação com a vítima após os fatos narrados na denúncia, conforme informado por aquela e corroborado pelas 
testemunhas ouvidas em juízo, entende-se que a pena de multa é a mais apropriada ao feito enquanto autorizada pelo tipo 
legal. Assim, FIXO a pena-base em MULTA de 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa igual a 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente à época dos fatos. 4.1.2 – Das agravantes e atenuantes: Não há circunstância agravante. Apesar da existência 
da atenuante da confissão voluntária, desde já deixo de aplicá-la em atenção à Súmula 231 do STJ que diz: “A incidência da 
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4.1.3 Das causas de aumento ou 
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diminuição da pena: Não há causas de aumento ou diminuição da pena. 4.1.4  Da pena definitiva: Com essas considerações, fixo 
a pena definitiva em MULTA de 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa igual a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente 
à época dos fatos. 4.2 QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA: 4.2.1 Considerando o critério acima mencionado procedo à análise 
das circunstâncias judiciais. A culpabilidade do agente, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à 
normalidade. Quanto aos antecedentes, vejo que o réu não possui condenação penal transitada em julgado. Ressalto, por fim, 
que entendo passível de valoração desfavorável tão somente decisão transitada em julgado não geradora de reincidência, 
consoante enunciado da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Não há elementos nos autos que possibilitem valorar 
a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não merecem valoração negativa. As circunstâncias do crime 
foram as normais inerentes ao tipo. As consequências do fato delituoso se mostram dentro da normalidade para a espécie. O 
comportamento da vítima nunca será considerado em desfavor do réu. Por ser o réu primário, por não haver circunstâncias 
judiciais desfavoráveis, diante do fato de que sua ameaça sequer andou próximo de ser cumprida e frente a mudança de 
comportamento do réu cumulada com a reconciliação com a vítima após os fatos narrados na denúncia, conforme informado por 
aquela e corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo, entende-se que a pena de multa é a mais apropriada ao feito 
enquanto autorizada pelo tipo penal. Assim, FIXO a pena-base em MULTA de 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa igual a 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4.2.2 Das agravantes e atenuantes: Não há circunstâncias 
agravantes ou atenuantes. 4.2.3 Das causas de aumento ou diminuição da pena: Não há causas de aumento ou diminuição da 
pena. 4.2.4 Da pena definitiva: Com essas considerações, fixo a pena definitiva em MULTA de 30 (trinta) dias-multa, sendo cada 
dia-multa igual a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4.3 – A PENA SOMADA TOTAL: Diante das 
penas aplicadas à contravenção penal de vias de fato e ao crime de ameaça, FIXO A PENA SOMADA TOTAL em MULTA de 60 
(sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa igual a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 5  DO 
REGIME DE CUMPRIMENTO, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E 
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 5.1 – Do regime de cumprimento da pena: Considerando a condenação do acusado, 
a pena que lhe foi fixada e a detração acima evidenciada, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente ABERTO, na 
forma do art. 33, §2º, “c” do Código Penal. 5.2 – Da substituição da pena: Inviável a substituição da pena devido à contravenção 
de vias de fato ter sido praticada mediante violência à pessoa, conforme inteligência do art. 44, I do CP. 5.3 – Da suspensão 
condicional da pena: Diante da inaplicabilidade da substituição da pena, a primariedade do denunciado e a não valoração 
negativa das circunstâncias judiciais entendo que resta aplicável in casu a suspensão condicional da pena nos termos do art. 77 
do CP, razão pela qual suspendo a execução da pena estipulada para o sentenciado por 02 (dois) anos com a aplicação das 
seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, prostíbulos e/ou locais de má reputação; b) proibição de ausentar-se da 
comarca onde reside, sem autorização do juiz por mais de 30 dias; c) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, 
mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Revoga-se a suspensão condicional da pena caso o sentenciado incorra 
em qualquer das previsões do art. 81 do CP. 6  DA POSSIBILIDADE DE RECURSO EM LIBERDADE. Em atenção à reprimenda 
aplicada e ao regime inicial de cumprimento da pena que foi fixado nesta sentença, reconheço o direito do réu de recorrer da 
presente sentença em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. Após o trânsito em julgado: a) 
COMUNIQUE-SE ao Instituto de Identificação do Estado (Provimento n. 11/2019, art. 674, III). b) COMUNIQUE-SE ao TRE deste 
Estado, para fins de suspensão dos direitos políticos (art.15, III CF e art. 71 § 2º do Código Eleitoral c/c Provimento n. 11/2019, 
art. 675). c) FORMEM-SE os autos de execução penal e DESIGNE-SE audiência admonitória para os devidos fins. Cumpridas 
todas as providências acima, DÊ-SE a pertinente baixa à ação penal. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas 
processuais, por estar ele amparado pela assistência judiciária gratuita. INTIMEM-SE. CUMPRA SE. Ponte Alta do Tocantins 
 TO, 31 de março de 2020.  E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir 
o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 08 de outubro de 2020. Eu Ezelto Barbosa de Santana 
Técnico Judiciário, digitei e subscrevo. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - Nº 1733557  
AUTOS Nº: 0003791-19.2016.8.27.2740 - AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 
RÉU: CELSO DA SILVA CAMARGO 
FINALIDADE: INTIMAR o(a) executado(a) CELSO DA SILVA CAMARGO, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 
464.066.891-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos dos autos acima identificados, em fase de cumprimento 
de sentença, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento de débito executado, no valor de R$ 21.137,74 (vinte e 
um mil cento e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
acrescido das custas do processo, ficando ADVERTIDO(A) de que não ocorrendo o pagamento voluntário nesse prazo, o débito 
será acrescido de multa de dez por cento e também de honorários de advogado de dez por cento, e, que efetuado o pagamento 
parcial no mesmo prazo, a multa e os honorários incidirão sobre o restante, bem como, que não efetuado o pagamento serão 
penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia do débito exequendo. SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, 
Infância, Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO - CEP 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4858 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020 57 

 

 
 

77900-000, Telefone: (63) 3471-3070. O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma 
da lei. Tocantinópolis-TO, 17 de novembro de 2020. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Autos nº 5000005-25.2000.8.27.2712/TO 
Vara: Juízo da 1ª Escrivania Cível de Itaguatins  
Ação:  Execução Fiscal 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Advogado:  ALESSIO DANILLO LOPES PEREIRA 
Requerido: JUSCELINA PEREIRA DA SILVA 
O Dr LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, MM Juiz de Direito, titular da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Itaguatins - 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei, DETERMINA a CITAÇÃO da parte ré JUSCELINA PEREIRA 
DA SILVA, inscrita no CPF sob o n° 180.103.851-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL DA DÍVIDA ATIVA N° 50000052520008272712, que lhe move A UNIÃO – Fazenda Nacional – bem como para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, pagar a importância representada nas Certidões de Dívida Ativa  n°(s) 11.6.98.001106-24, datada em 25/03/98, 
UFIR 2.206,53;  e 11.6.98.00107-05 , datada em 25/03/98, UFIR 1.103,17 acrescidas de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais ou no mesmo prazo garantir a execução e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 
ou garantir a execução efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 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, IZABELLA MARTINS NUNES RODRIGUES, Servidora em auxílio ao Cartório NACOM que digitei o 
documento. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
MONITÓRIA Nº 0027443-69.2014.8.27.2729/TO AUTOR: VALADARES COMERCIAL LTDA RÉU: ARMISTRONG COLL 
CAMPOS MIRANDA RÉU: MARCELO GANDARA RIBEIRO EDITAL Nº 1582655 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 
DIAS Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, 
etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 0027443-
69.2014.8.27.2729 - MONITÓRIA - Chave n. 408855925814, em que VALADARES COMERCIAL LTDA move em desfavor de 
MARCELO GANDARA RIBEIRO e outro. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de 
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA o requerido: MARCELO GANDARA RIBEIRO, brasileiro, portador CPF 
nº 047.658.391-84, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do débito e os respectivos honorários advocatícios de 5% 
(cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, do Caderno Instrumental Civil de 2015 ou para, no mesmo 
prazo, ofereçam embargos sob pena de revelia. Não havendo manifestação, no prazo legal, será nomeado Curador Especial. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de PalmasTO., data do sistema. Eu, Edilene Alves Costa Gomes, Servidora de 
Secretaria, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
Documento eletrônico assinado por AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 1582655v2 e do código 
CRC 17f0ed68. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): AGENOR ALEXANDRE DA SILVA Data e Hora: 
23/10/2020, às 12:23:56 
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

Monitória Nº 0010878-30.2019.8.27.2737/TO 
AUTOR: VALADARES COMERCIAL LTDA 
RÉU: MSE ENGENHARIA E CONSULTORIA DE PROJETOS AMBIENTAL LTDA 
EDITAL Nº 487061 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O 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 de Processo nº:0010878.30.2019.827.2737 Chave: nº 
669200051419 Ação: MONITÓRIA -  Valor da causa: R$: 9.387,36 - Requerente: VALADARES COMERCIAL LTDA - Requerido: 
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MSE ENGENHARIA E CONSULTORIA DE PROJETOS AMBIENTAL LTDA. - FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida na 
pessoa  de seu representante legal MSE ENGENHARIA E CONSULTORIA DE PROJETOS  AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica 
. CNPJ Nº 26.315.640/0001-84, TELEFONE: (63) 9275- 7010. Para efetuar(em) o pagamento da dívida prazo de 15 (quinze) 
dias, úteis, bem como pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
atribuído à causa, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (art. 701,§ 2º CPC), e querendo, 
oferecer(em) EMBARGO MONITÓRIOS no prazo de 15(quinze) dias úteis, sob pena de presumir verdadeiras as alegações de 
fato articuladas pela parte autora ( art.341 e 344 do CPC). CIENTIFIQUEM-SE de que o cumprimento da obrigação no prazo de 
assinalado acarreta da isenção do pagamento das custas e despesas processuais (art. 701 §2º CPC). ADVERTÊNCIA: Não 
sendo cumprida a obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia 
de título executivo, qual seja nota promissória, de modo que a ação monitória e pertinente (art. 700 CPC) já que, em juízo de 
cognição sumária, é evidente o direito do autor (art.701 CPC). ANEXO: Cópia da Petição Inicial; Decisão; Petição e Despacho 
dos eventos 01; 09; 21; 26; 39 e 41  INFORMAÇÃO:       Informo ainda a Vossa Senhoria que os autos poderão ser acessados 
por meio do sitio: eproc.tjto.jus.br / e-Proc 1ª / consulta pública / rito ordinário / nº do processo. . 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 três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (03/04/2020). Eu, Elvanir Matos 
Gomes, Técnica Judiciária, digitei. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA - 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 Lucimara Pereira 
Cardoso –Técnica Judiciária Em    /04/2020. 
Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da 
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 487061v2 e do código CRC 3c6cc475. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA 
Data e Hora: 14/4/2020, às 14:30:9 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0007390-20.2016.8.27.2722/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
RÉU: LUIZ ALVES DE MOURA 
  

EDITAL Nº 396943 
  
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   0007390-20.2016.8.27.2722,   de   Ação de Execução requerida por BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A. em face de LUIZ ALVES DE MOURA, e, por este meio CITA de o executado atualmente em lugar 
incerto  ou não sabido,  para  no  prazo  de  03  (três)  dias  proceder  ao  pagamento  da  importância  de  R$ 90.282,50 (noventa 
mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) acrescida dos acessórios e cominações legais, sob pena de não o 
fazendo lhes serem penhorados de seus bens tantos quantos cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias embargar a ação. 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 vinte e cinco 
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. Eu                       , Walber Pimentel de Oliveira – Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
  

Nilson Afonso da Silva  
Juiz de Direito 

 
COMARCA DE ARAGUAÇU 

Escrivania Cível 
  

EDITAL DE CITAÇÃO 
  

Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001112-49.2019.8.27.2705 chave do processo 775369364719 
Ação: Usucapião 
Requerente: ERISMARCOS FERREIRA BARBOSA 
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Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 97,4144ha, lote 11, parte excedente dos 
lotes 09 e 10, loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (.área íotaj de 1.162.0511ha). 

  
ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 

  
NELSON RODRIGUES DA SILVA 

JUIZ DE DIREITO 
 

ARAGUAÇU 
Escrivania Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO 

  
Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001098-05.2019.8.27.2705 chave do processo 664673009019 
Ação: Usucapião 
Requerente: JOÃO ALVES SANTANA 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 58.4110Ha, lote 05, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes o LOTE 03 - 
ARNALDO BORGES, LOTE 04 – CICERO RAMOS FILHO, LOTE 06 - ARNALDO BORGES E LOTE 12 - JOÃO BATISTA 
JORGE PEREIRA. 
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 

 
ARAGUAÇU 

Escrivania Cível 
  

EDITAL DE CITAÇÃO 
  

Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001103-87.2019.8.27.2705 chave do processo 688506346519 
Ação: Usucapião                              
Requerente: JONATAS ALVES JACINTO 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 40,7506ha lote 13, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511113), tem como confrontantes LOTE 12 - 
JOÃO BATISTA JORGE PEREIRA LOTE 14 - MAURO SÉRGIO BORGES. 
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 
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ARAGUAÇU 
Escrivania Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO 

  
Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001115-04.2019.8.27.2705 chave do processo 713713370019 
Ação: Usucapião                                              
Requerente: MARIA ELEUDES DE SOUZA VIEIRA 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 63,4166, lote 10, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes LOTE 08 - 
VALDECY LOPES DA SILVA, LOTE 09 - EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA LOTE 11 - ERISMARCOS BARBOSA 
FERREIRA, LOTE15 - DORACI SEABRA DE OLIVEIRA. 
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 

 
ARAGUAÇU 

Escrivania Cível 
  

EDITAL DE CITAÇÃO 
  

Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001107-27.2019.8.27.2705 chave do processo 547739148519 
Ação: Usucapião 
Requerente: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA PEREIRA 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 51,6516ha lote 12, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes LOTE 04 - 
CÍCERO RAMOS FILHO, LOTE 05 - JOÃO ALVES SANTANA, LOTE 06 - ARNALDO BORGES, LOTE 07 - BALTEIR COELHO 
DE ANDRADE, LOTE 08 - VALDECY LOPES DA SILVA, LOTE 11 - ERISMARCOS BARBOSA, LOTE 13 - JONATAS ALVES 
JACINTO E MAURO SÉRGIO BORGES. 
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 

 
ARAGUAÇU 

Escrivania Cível 
                                                                                             

EDITAL DE CITAÇÃO 
  

Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001102-05.2019.8.27.2705 chave do processo 168672774019 
Ação: Usucapião 
Requerente: CÍCERO RAMOS FILHO 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
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Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 38.4409HA, lote 04, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes COM o LOTE 
02 - JOSÉ MÁRCIO XAVIER, LOTE 03 - ARNALDO BORGES, LOTE 05 - JOÃO ALVES SANTANA e LOTE-12 - JOÃO BATISTA 
JORGE PEREIRA, (ambos brasileiros s, casados). 
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 

 
GURUPI 

3ª Vara Cível  
  

USUCAPIÃO Nº 0011076-78.2020.8.27.2722/TO 
AUTOR: VILMAR DA CRUZ NEGRE 
RÉU: TEREZA PEREIRA RODRIGUES 
RÉU: WALTER ARAUJO RODRIGUES 
RÉU: VALDINEY ARAÚJO RODRIGUES 

EDITAL Nº 1643588 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, meritíssimo Juiz de direito da 3ª 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 3º Cível, 
processam-se os autos n.º  00110767820208272722, de Ação de Usucapião requerida por VILMAR DA CRUZ NEGRE em 
face de WALTER ARAUJO RODRIGUES e VALDINEY ARAÚJO RODRIGUES, e por este meio CITA 
EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS, com 
fundamento no art. 259, inciso I, do CPC/2015querendopara, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de confissão e revelia. IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO: Parte desmembrada do Lote 37-A, com área de 96:80:00 ha, do 
loteamento Crixas, gleba 5, deste Município, com matricula n. 514, de 22/08/1990, devidamente registrada no Livro 2-D 
do Registro Geral, às fls. 014. 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 650988600520, 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 04 de novembro de 2020. Eu, Suiziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
Documento eletrônico assinado por JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 1643588v2 e do código CRC 56c66574. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR 
Data e Hora: 4/11/2020, às 22:47:28 
 

ARAGUAÇU 
Escrivania Cível 

                                                                                 
EDITAL DE CITAÇÃO 

  
Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001128-03.2019.8.27.2705 chave do processo 864950095819 
Ação: Usucapião                      
Requerente: EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
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quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 76,4541H A, lote 09, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de Sandolandia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes LOTE 08 - 
VALDECY LOPES DA SILVA – LOTE 10 - MARIA ELEUDES DE SOUZA VIEIRA, L0TE 15 - DORACI SEABRA DE 
OLIVEIRA.       
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 

 
ARAGUAÇU 

Escrivania Cível 
                                                                                     

EDITAL DE CITAÇÃO 
  

Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001116-86.2019.8.27.2705 chave do processo 707209408019 
Ação: Usucapião 
Requerente: BALTEIR COELHO DE ANDRADE 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 85,9255ha lote 07, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes LOTE 03 - 
ARNALDO BORGES, LOTE 06 - ARNALDO BORGES, LOTE 08 VALDECY LOPES, LOTE 12 - JOÃO BATISTA JORGE 
PEREIRA. 
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 

 
ARAGUAÇU 

Escrivania Cível 
                                                                                

EDITAL DE CITAÇÃO 
  

Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001110-79.2019.8.27.2705 chave do processo 447506955919 
Ação: Usucapião 
Requerente: DORACI SEABRA DE OLIVEIRA 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 61.8668ha, lote 15, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes LOTE 09 - 
EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA, LOTE 10 - MARIA ELEUDES DE SOUZA VIEIRIA LOTE 11 - ERISMARCOS FERREIRA 
BARBOSA. 
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 
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ARAGUAÇU 
Escrivania Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO 

                                                                                   
Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0002232-93.2020.8.27.2705 chave do processo 352401249020 
Ação: Usucapião 
Requerente: ELOISA RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 119.83.58HA, lote 01, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes com o LOTE 
02 - JOSÉ MÁRCIO XAVIER (arn^eís brasileiros, /casados) 

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 

 
ARAGUAÇU 

Escrivania Cível 
                                                                                     

EDITAL DE CITAÇÃO 
  

Processo Eletrônico (SITE WWW.TJTO.JUS.BR, link: e-proc) 
consulta processual: 0001109-94.2019.8.27.2705 chave do processo 334864276319 
Ação: Usucapião                                 
Requerente: MYCKON JONATA DE OLIVEIRA GODOI 
Requerido: PAULO DIEDERICHSEN VILLARES 
Prazo: 20 dias 
Finalidade: CITAÇÃO de eventuais terceiros interessados na presente ação, estando ele em lugar incerto e não sabido, para 
querendo, oferecer CONTESTAÇÃO no prazo de 15 dias, cientificando que a não contestação implica em revelia e confissão 
quanto a matéria de fato, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, sob as penas da Lei, e para que ninguém 
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será devidamente publicado na forma da Lei. 
OS FATOS: O referido imóvel objeto da usucapião é uma área rural de 64,0586HA, lote 08, parte excedente dos lotes 09 e 10, 
loteamento lagoão situada no município de SandoIândia/TO, (área total de 1.162.0511ha), tem como confrontantes LOTE 07 - 
BALTEIR COELHO DE ANDRADE, LOTE 09 - EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA, LOTE 10 - MARIA ELEUDES DE SOUZA 
VIEIRA, LOTE 11 – ERISMARCOS BARBOSA, LOTE 12 - JOÃO BATISTA JORGE PEREIRA. 
  

ARAGUAÇU – TO, 10 DE SETEMBRO DE 2020. 
  

NELSON RODRIGUES DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 

PROCESSO 20.0.000025489-5 

INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE 

ASSUNTO   

Decisão Nº 4573, de 20 de novembro de 2020 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação do 
instrutor Doutor Luís Paulo Aliende Ribeiro para ministrar o curso Gestão de Precatórios, para magistrados (as) e servidores 
(as) do Poder Judiciário Tocantinense, que será realizado na modalidade EAD de 23 de novembro a 16 de dezembro de 2020. 
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Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3447011) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3445754), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3447025), com vistas à contratação direta do instrutor Doutor Luís Paulo Aliende 
Ribeiro para ministrar o curso Gestão de Precatórios, pelo valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos 
reais), conforme proposta sob o evento 3441960. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta decisão; 
2. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, consoante disposição do 
artigo 62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado aludido. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 895/2020, de 19 de novembro 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 José Ribamar Mendes Júnior, matrícula nº 139545, relativas ao exercício de 

2020, marcadas para o período de 19/11 a 18/12/2020, a partir de 19/11/2020 até 18/12/2020, para serem usufruídas em 01 a 
30/06/2021, 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 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO E COMARCA DE JOINVILLE 
Rua Blumenau, 953, 5° Andar – Fone: (47) 3512-5900 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS,  
TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS 
Elizete da Silva 
Interina 
  
Joinville, 30 de outubro de 2020 
  
Assunto: Comunicação de inutilização de papel de segurança – Apostila de Haia 
  
Prezados, 
Informamos que inutilizamos, devido a erro de impressão, os papéis de segurança de Apostilamento de Haia, com os seguintes 
números seriais: 
  
A6326344, A6326388, A6326340, A6326260, A6326257, A5996214, A5996180, A5996187, A5996182, A5996158, A5996063, 
A5996059, A5996110, A6325082, A5994911, A5994907, A5996238, A5095619, A5095631, A5095620, A5095621, A5095622, 
A5996002, A5095574, A5095582, A5095546, A5095617, A5095601, A5095593, A5095563, A5095548, A6326473, A6326419, 
A6326409, A6326408, A6326413, A6326421, A5996004, A5996845, A5996850, A5996851, A5095626, A5095627, A5095628, 
A5095629, A5095630, A5996761, A5095591, A5095623, A5095624, A5095625, A5996981. 
Sem mais, renovamos votos de estima e consideração. 
  
Elizete da Silva 
Interina 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2192/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 19 de novembro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça;  
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 20.0.000024653-1; 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa Nº 1, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para o planejamento das 
aquisições de bens e contratações de serviços e plano de contratações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento referente a contratação de empresa especializada para tradução em linguagem 
brasileira de sinais (gravação e simultânea) para, sob demanda, prestar serviços em todas as manifestações públicas do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, nesta Capital, entre elas sessões de julgamento (pleno e câmaras), propagandas, 
pronunciamentos oficiais, vídeos educativos, eventos (congressos e seminários) e reuniões, em atendimento aos preceitos da 
Resolução CNJ nº 215, de 16 de dezembro de 2015. 
Art. 2º. A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Paulo Vitor Gutierrez de Oliveira, matrícula nº 352655 - Assessoria da DIADM; 
II - Sara Sousa da Silva, matrícula nº 352275 - Assessoria da DIADM;  
III -  Ênio Carvalho de Souza,  matrícula nº 265148 - Central de Compras (CCOMPRAS); 
IV - Kézia Reis de Souza, matrícula nº 353243 - Diretoria de Comunicação Social (CECOM); 
V - Vinícius Fernandes Barbosa, matrícula nº 352403 - Escola Superior da Magistratura (ESMAT); 
VI -  Wagne Alves de Lima, matrícula nº 157053 - Secretaria do Tribunal Pleno (SPLENO). 
Art. 3º. Cabe à Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2020 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

                                                                                                                                
Processo nº 20.0.000022727-8- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 090/2020 
Tipo: Menor Preço Por Item 
Modo de Disputa: Aberto 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Aquisição de empilhadeiras elétricas. 
Disponibilidade do Edital: Dia 23 de novembro de 2020. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 04 de dezembro de 2020, às 08:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.tjto.jus.br  / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, 
Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 19:00 horas, ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 20 de novembro de 2020. 

Moacir Campos de Araujo 
Pregoeiro 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 893/2020, de 19 de novembro 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; 
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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 THELMA GOMES DE MATOS, matrícula nº 165545, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 19/11 a 18/12/2020, a partir de 19/11/2020 até 18/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, 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 894/2020, de 19 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora PAULA MARCIA DOURADO CARVALHO SOBRINHO, matrícula nº 203178, relativas 
ao período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 19 a 30/11/2020, a partir de 19/11/2020 até 30/11/2020, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 19 a 30/11/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Ciro Rosa De Oliveira 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 719/2020, de 19 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, 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 2020/81988;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor JOSE MARCOS TAVARES DE CASTRO, matrícula nº 354397, CEDIDO AO TJTO, para, sem 
prejuízo de suas funções, substituir a servidora ADILMA AIRES PIMENTA DA SILVA RIBEIRO, matrícula nº 147645, ocupante 
do cargo efetivo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS no período de 19/11/2020 a 
18/12/2020, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 896/2020, de 20 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor EUVALDO PIMENTEL DE OLIVEIRA, matrícula nº 230959, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 20/11 a 04/12/2020, a partir de 20/11/2020 até 04/12/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05 a 19/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 720/2020, de 20 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, 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 
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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 2020/82074;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora MARIA APARECIDA LOPES SANTOS, matrícula nº 264249, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir a servidora MARIA DO AMPARO PEREIRA GOMES, matrícula nº 44561, ocupante do cargo efetivo 
de PORTEIRO DE AUDITÓRIO, da COMARCA DE ALVORADA no período de 19/11/2020 a 18/12/2020, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO GONCALVES MARQUES 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 721/2020, de 20 de novembro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS, 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 2020/82084;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora LUCIANE BARCELOS DORNELES, matrícula nº 356751, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora CLEIDE BARBOSA NERES, matrícula nº 97924, ocupante do cargo efetivo de CONTADOR-
DISTRIBUIDOR, da COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS no período de 02/11/2020 a 09/11/2020, com o consequente pagamento, 
após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 897/2020, de 20 de novembro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 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 no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora JURANILDE RODRIGUES APINAGE DOS REIS, matrícula nº 42665, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 19/11 a 18/12/2020, a partir de 19/11/2020 até 18/12/2020, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Luatom Bezerra Adelino De Lima 
Diretor do Foro 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

ADALTON RODRIGUES DA COSTA 649.078.641-91 5000005-06.2006.827.2715 R$ 150,85 

 ADAO BARBOSA DE OLIVEIRA 195.249.191-68 0020504-39.2015.827.2729 R$ 146,00 

ADEJAR EUQUERO FERREIRA  081.434.631-68 5000493-49.2011.827.2726 R$ 135,50 

ADELIO FERREIRA DA CUNHA 323.310.531-20 5000986-32.2007.827.2737 R$ 416,84 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4858 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020 68 

 

 
 

 ADRIANA ALVES RAMALHO 815.977.381-15 0013001-85.2015.827.2722 R$ 151,28 

 ALDENILDO DIAS NOGUEIRA 004.514.711-64 0002860-23.2018.827.2715 R$ 116,50 

 ALICE ALCANTARA DE LIMA 907.300.541-87 5034568-71.2012.827.2729 R$ 225,43 

AMARAL & ROCHA LTDA 17.333.367/0001-20 0007325-77.2016.827.2737 R$ 464,37 

AMELIA LUIZA RIBEIRO DE SOUZA 195.596.401-78 0010929-70.2016.827.2729 R$ 149,47 

ANCELMO DA SILVA RICHTER 320.900.992-91 0022849-96.2015.827.2722 R$ 105,50 

ANTONIO JESUALDO JAQUES CORDEIRO 943.705.401-00 0002033-54.2019.827.2722 R$ 113,00 

ANTONIO JOSE COSTA REIS 624.674.761-20 0003801-42.2019.827.2713 R$ 130,00 

 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA FILHO 792.952.741-72 0011773-75.2015.827.2722 R$ 106,50 

 ANTONIO MENDES RIBEIRO 530.156.731-49 5010167-08.2012.827.2729 R$ 147,50 

ANTONIO SALVADOR IZZO 148.881.738-34 0000851-67.2018.827.2722 R$ 696,50 

ANTONIO TEIXEIRA DO PRADO FILHO 758.595.641-04 0044023-09.2016.827.2729 R$ 255,83 

ANTONIO VIEIRA NETO 953.348.581-72 0000629-72.2018.827.2731 R$ 158,33 

 ARIMONDES PEDRO RODOVALHO 132.895.271-15 0012288-13.2015.827.2722 R$ 119,00 

B LUAN SANTIAGO 14.444.666/0001-43 0014858-20.2015.827.2706 R$ 166,50 

BONFIM LUAN SANTIAGO 040.112.961-63 0014858-20.2015.827.2706 R$ 166,50 

CARLOS ROBERTO DE ARAUJO 916.175.292-49 0002343-29.2020.827.2721 R$ 68,59 

CARMIVANE FERREIRA DA SILVA 728.454.902-59  0000570-05.2017.827.2704 R$ 148,76 

DECIO COELHO SIQUEIRA JUNIOR 205.022.768-00 0004066-44.2019.827.2713 R$ 25,50 

DISTRIBUIDORA DE DOCES PALMAS EIRELI 00.075.305/0001-62 0016180-35.2017.827.2729 R$ 6.141,72 

DIVINO JOAQUIM DE ALMEIDA 546.650.601-00 0021047-08.2016.827.2729 R$ 323,83 

DOMINGOS PEREIRA MACHADO 470.648.461-87 0026291-15.2016.827.2729 R$ 360,99 

EDILSON LIMA CARVALHO 814.917.601-25 0013371-09.2016.827.2729 R$ 26,50 

EDUARDO PARREIRA DE SOUZA 129.808.891-72 0000433-63.2016.827.2702 R$ 534,61 

ELISEU JOSE DE CARVALHO NETO 381.755.093-68 5011826-18.2013.827.2729 R$ 131,00 

ELVIS JOSE DE FREITAS FRANCO 14.544.792/0001-70 0018081-72.2016.827.2729 R$ 121,50 

ELZA FERREIRA DA SILVA 565.604.271-53 0021328-95.2015.827.2729 R$ 706,09 

EQUIPAV MINERACAO E PARTICIPACOES S.A. 16.750.955/0001-04 0021501-22.2015.827.2729 R$ 189,50 

ERNANDES ALVES DA PAZ 691.907.801-59 0037592-56.2016.827.2729 R$ 836,53 

EVANDSA SABRINE LOPES LIMA RIBEIRO 835.964.611-20 0025642-21.2014.827.2729 R$ 264,97 

FLAVIO CABRAL QUIXABEIRA 930.628.181-15 0038228-17.2019.827.2729 R$ 32,50 

FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 
BITTENCOURT 

05.843.211/0001-00 0021635-49.2015.827.2729 R$ 51,00 

GABRIEL ROCHA FREITAS DE CAMPOS 705.525.681-04 0042132-16.2017.827.2729 R$ 35,75 

GLAUBER SOUSA MENDES MOTA 734.924.181-04 0003343-68.2019.827.2731 R$ 15,50 

GRACIEDE PEREIRA OLIVEIRA MIRANDA 546.652.481-68 0016172-92.2016.827.2729 R$ 108,50 

HELENICE COSTA BORGES 714.815.401-49 0038490-35.2017.827.2729 R$ 579,71 

INDIARA VIZZOTO 013.293.100-12 0005156-20.2016.827.2737 R$ 184,58 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO 
CESCONETTO LTDA 

10.797.582/0001-32 5031445-31.2013.827.2729 R$ 196,48 

IRMAOS VIDIGAL LTDA 02.593.911/0001-03 5003942-74.2009.827.2729 R$ 248,16 

JAKSON DA SILVA PINTO 696.782.941-68 5002393-92.2010.827.2729 R$ 213,94 

JOAO ALVES QUIRINO 189.924.391-72  0002246-86.2020.827.2702 R$ 729,12 

JOAO BATISTA ALVES COUTINHO 335.792.371-87 0034220-70.2014.827.2729 R$ 202,77 

JOSE DE RIBAMAR COELHO SOARES 574.747.291-72 0000696-31.2018.827.2733 R$ 1.500,07 

JOSE ISAIAS MACHADO 031.935.998-08 0045296-52.2018.827.2729 R$ 800,38 

JOSE LORENCO OLIVA MACHADO 338.730.890-68 0018662-45.2015.827.2722 R$ 126,50 

JOSE MASSAKATSU SHINDO  262.211.448-68 0010983-36.2016.827.2729 R$ 645,75 

JOSE QUIRINO DOS SANTOS 01.599.235/0001-04 5005654-02.2009.827.2729 R$ 173,00 

JOSE RONALDO DE CASTRO RIBEIRO 047.012.751-15 5000474-54.2013.827.2732 R$ 55,50 

LEONICE NUNES CARVALHO DE OLIVEIRA 826.463.761-20 0038076-08.2015.827.2729 R$ 142,50 

LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS 47.434.378/0111-00 0002278-98.2020.827.2732 R$ 123,43 
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LTDA. 

LIGIA DE MESQUITA ALENCASTRO 07.268.228/0001-06 5036440-87.2013.827.2729 R$ 199,94 

LUCAS BASTOS DA SILVA 058.887.621-64 0002667-82.2016.827.2713 R$ 662,62 

LUIS DO NASCIMENTO FERREIRA 504.902.573-72 0004550-71.2015.827.2722 R$ 105,50 

LUIS RODOMILSON PEDROSA DA SILVA 583.255.572-49 0001896-88.2017.827.2707 R$ 29,50 

LUIZ MARTINS DE ANDRADE 854.543.031-00 5002077-16.2009.827.2729 R$ 218,83 

LUSANGELA LAIS MACEDO RIBEIRO DE 
OLIVEIRA 

018.264.371-93 0027529-98.2018.827.2729 R$ 116,50 

M. W. COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA 

07.080.847/0001-72 0018192-56.2016.827.2729 R$ 108,50 

MAGNO FERNANDES DE OLIVEIRA 922.327.361-72 0004377-47.2015.827.2722 R$ 126,50 

MANOEL FERNANDES DE ARAUJO 116.415.412-53 0004771-54.2015.827.2722 R$ 107,50 

MANOEL PEREIRA DA SILVA 431.637.851-15 0023419-82.2015.827.2722 R$ 144,07 

MARCELO FREIRE MENDONCA 071.660.758-13 5035264-10.2012.827.2729 R$ 218,94 

MARCIANO MENDES FERREIRA 566.569.551-34 0003388-65.2020.827.2722 R$ 106,89 

MARCONI PEREIRA DE SOUSA 520.824.661-91 0001121-41.2016.827.2729 R$ 43,00 

MARCOS RODRIGUES DA SILVA 598.691.601-82 5001131-31.2010.827.2722 R$ 32,50 

MARCUS VINICIUS SANTANA ARAUJO 034.985.691-55 0005700-53.2016.827.2722 R$ 26,50 

MARIA DA CONCEICAO FRANCISCA DOS 
SANTOS 

984.267.371-53 0017698-52.2015.827.2722 R$ 134,00 

MARIA DO SOCORRO GOMES NASCIMENTO 251.935.893-91 0006264-16.2018.827.2737 R$ 146,95 

MARIA GENEROZA HENRIQUE SECUNDES 431.539.681-87 0006338-81.2019.827.2722 R$ 127,14 

MARIA JOSE DA SILVA 588.829.011-49  0030877-66.2014.827.2729 R$ 158,89 

MARIA LUIZA LINO PEIXOTO 07.506.570/0001-05 5005169-02.2009.827.2729 R$ 83,00 

MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA 271.005.452-34 5005501-48.2013.827.2722 R$ 1.189,37 

MARIA TEREZINHA KURYLO DA SILVA 568.106.870-68 0006293-19.2015.827.2722 R$ 133,00 

MAURICIO MOTA JUNQUILHO 929.172.911-68 5001368-88.2003.827.2729 R$ 39,50 

MAURO DA SILVA MARQUES 779.151.781-72  0007809-58.2017.827.2737 R$ 395,46 

MAYRON GUILHERME DE SOUZA 467.359.331-68 5005097-83.2012.827.2737 R$ 314,02 

MEIRE LANE MARTINS RODRIGUES 
FLORENTINO 

633.128.911-91 5000035-78.2005.827.2714 R$ 869,23 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA 

04.124.922/0001-61 0015434-07.2016.827.2729 R$ 32,50 

N D DA SILVA 09.526.665/0001-08 0022617-87.2020.827.2729 R$ 17,50 

NELCIVAN COSTA FEITOSA 618.890.831-00 0018656-17.2015.827.2729 R$ 179,21 

NILO CAVALCANTE MONTEIRO 115.798.111-91 5000097-33.2011.827.2739 R$ 1.017,67 

OSVALDO DIAS BARBOSA 068.965.101-53 0002271-63.2020.827.2714 R$ 231,94 

PEDRO BANDEIRA ROCHA 067.150.101-10 0008728-63.2015.827.2722 R$ 144,43 

PEDRO VIANA ARAUJO 336.918.513-04 0043221-74.2017.827.2729 R$ 157,99 

PEDRON & VIANA LTDA 03.935.195/0001-50 0012690-34.2019.827.2729 R$ 40,50 

PORTAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA 09.912.837/0001-81 0026337-04.2016.827.2729 R$ 752,18 

RAMES REZENDE 382.982.951-53 0019471-35.2015.827.2722 R$ 120,00 

ROBERTO OLIVEIRA BRITO 843.140.441-87 0024433-17.2014.827.2729 R$ 171,20 

RODRIGUES & SANTANA AUTO-MECANICA 
LTDA 

13.017.391/0001-07 0039158-74.2015.827.2729 R$ 140,50 

ROSILENE ALVES FALCAO 507.976.111-34 0020733-20.2015.827.2722 R$ 105,50 

ROZILEIA TELES RIBEIRO  336.572.111-87 5014127-41.2012.827.2706 R$ 208,59 

SEBASTIAO ALVES ROCHA 185.769.741-34 0026451-11.2014.827.2729 R$ 169,66 

SERGIO DE CASTRO FONSECA 076.929.191-00 5000474-54.2013.827.2732 R$ 55,50 

SERGIO ZENO GRANETTO 07.772.798/0001-39 5037424-71.2013.827.2729 R$ 145,50 

TEREZINHA DE ARAUJO PEREIRA 210.936.281-20 0022514-77.2015.827.2722 R$ 120,00 

TERTULIANO ANTONIO DE OLIVEIRA 226.596.173-68 0001264-55.2019.827.2719 R$ 2.153,13 

THAMIRES CRISTINA SANTOS FONTINELE 895.051.662-49 0004783-71.2020.827.2729 R$ 302,46 
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URBANIZADORA E ADMINISTRADORA DE 
IMOVEIS BOA VISTA LTDA 

24.818.866/0001-72 0002603-40.2019.827.2722 R$ 128,50 

V. G. DOS SANTOS 07.256.942/0001-84  0011609-26.2014.827.2729 R$ 308,05 

VAGNA LUCIA LOPES RODRIGUES 786.412.841-68 5002661-49.2010.827.2729 R$ 217,11 

VALDECI MARTINS DE SOUSA 097.889.482-00 0003602-69.2019.827.2729 R$ 129,60 

VANDIR PEREIRA ARAUJO 382.995.771-87 0021372-38.2015.827.2722 R$ 131,00 

VIA SUL CONSTRUTORA LTDA 04.892.271/0001-50 5000986-32.2007.827.2737 R$ 416,84 

VILLAGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO 
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 

01.059.097/0001-70 5008353-97.2013.827.2737 R$ 158,30 

W. W. ALVES COMERCIAL 12.040.171/0001-23 0016268-78.2014.827.2729 R$ 80,00 

WELLON CIPRIANO BARBOSA DE SOUZA 014.636.621-22 5001969-37.2011.827.2722 R$ 415,00 

WILTON GONCALVES BORGES 052.188.961-87 5000092-65.2007.827.2734 R$ 27,50 

WILTON LUIZ VINHAL 533.994.391-72 0000493-19.2015.827.2719 R$ 3.388,67 

 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 099, de 2020 – SEI Nº 20.0.000025783-5 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso Formação e Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens, a 
se realizar no período de 27 de novembro a 18 e dezembro de 2020, mediante as condições determinadas neste Edital e nos 
demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Formação e Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens. 
Objetivo: Capacitar servidores para o exercício das atividades inerentes ao cumprimento das ordens judiciais e aperfeiçoar o 
conhecimento dos servidores que já desempenham tais atividades. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 20 a 26 de novembro de 2020. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação das respectivas chefias, no Processo SEI específico, e, após, validadas 
pela Secretaria Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 55 horas 
Modalidade: a Distância. 
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat e Plataforma Google Meet. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 80; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público Nº de Vagas 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense 80 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser servidor(a) do Poder Judiciário Tocantinense, com atuação nas Unidades Judiciais como Oficial de Diligência; 
3.2 Caso o inscrito não integre o pré-requisito definido no item 3.1, este não poderá participar da atividade e será cancelada sua 
matrícula. 
        
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades, no período de 27 de novembro a 18 de dezembro de 
2020, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, por meio da Plataforma Google Meet e Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Esmat; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos alunos. Para tanto, os alunos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
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4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessária a 
participação nas videoconferências síncronas (pelo Google Meet), acesso às videoaulas, participação nos fóruns, realização das 
atividades, como leitura dos textos propostos, exercícios de fixação, acesso aos links, e cumprimento aos prazos de realização 
das avaliações e entrega das atividades propostas; 
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail aos professores, ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
4.5 Durante o curso, os alunos deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o desenvolvimento das 
atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e pela Plataforma Google Meet, como: videoconferências 
síncronas, fóruns, chats, leitura, produções e realização das avaliações, de acordo com o exigido pelo professor; 
4.6 A frequência no curso será registrada com base no Relatório de Atividades emitido pelo AVA, relatório este gerado 
automaticamente pelo sistema, de acordo com as ações realizadas pelo aluno no decorrer do curso; 
4.7 Só receberão certificado de conclusão os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 
75% de aproveitamento; 
4.8 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos 
professores e servirão de respaldo para a certificação dos concluintes; 
4.9 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Período/Data Horário Atividade/Conteúdo Programático 

De 27 a 30/11 Livre no AVA Ambientação Moodle no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

1º/12/2020 
Das 8h20 às 

12h 

Módulo I – Cumpridor de Mandados – Habilidades Interpessoais 
Atividade a ser desenvolvida por Videoconferência – ao vivo – com interação pelo 
Sistema Google Meet 
Conteúdo: Empatia e escuta ativa. Comunicação assertiva. Postura em diligência e 
abordagem. Gestão de conflitos. Ética. Atividades interativas. 
Facilitadores de Aprendizagem: Jonison Hassen da Silva e Milena Santana de Araújo 
Lima 

2 e 3/12/2020 
Das 8h20 às 

12h 

Módulo II – Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática I   
Atividade a ser desenvolvida por Videoconferência – ao vivo – com interação pelo 
Sistema Google Meet 
Conteúdo: A importância do papel do cumpridor de mandados perante o Poder Judiciário. 
Atuação de acordo com a Constituição Federal, demais leis brasileiras e legislação interna 
(PROVIMENTO Nº 11/2019/CGJUS/TO, PROVIMENTO Nº 20/2019/CGJUS/TO, 
PROVIMENTO Nº 02/2016/CGJUS/TO). Dever de Colaboração. Atribuições. Aspectos 
práticos. Responsabilidades. Impedimentos e Suspeição.  Organização e leitura de 
mandados. Atos de Comunicação processual: notificação, intimação, citação. Citação por 
hora certa. Mandados de Prisão. Cumprimento de mandados de prisão em período 
eleitoral. Alvará de Soltura. Prazos e horários de cumprimento. Responsabilidade civil e 
nulidades. Fé pública. Certidão, ato e termo processual. Atividades interativas. 
  
Facilitadores de Aprendizagem: Camila Squersato Bedin e Juliano Gonschorovski 

7 e 8/12/2020 
Das 8h20 às 

12h 

Módulo III – Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática II 
Atividade a ser desenvolvida por Videoconferência – ao vivo – com interação pelo 
Sistema Google Meet 
Conteúdo: Busca e apreensão de coisas e pessoas.  Atos de penhora, arresto, 
sequestro, depósito, despejo. Ações possessórias e imissão da posse.  Arrombamento e 
a inviolabilidade de domicílio.  Condução de réus e testemunhas. Resistência ao 
cumprimento da ordem judicial e reforço policial. Avaliação de bens móveis. Aspectos 
específicos da atuação perante os Juizados Especiais, Varas de Violência Domésticas, 
Família, Infância e Juventude, da Fazenda Pública, de Tráficos de Drogas. Lei de Abuso 
de Autoridade. Atividades interativas. 
Facilitadores de Aprendizagem: Ewagner Tenório Cavalcante e Jonison Hassen da 
Silva 

9/12/2020 
Das 8h20 às 

12h 

Módulo IV – Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática III 
Atividade a ser desenvolvida por Videoconferência – ao vivo – com interação pelo 
Sistema Google Meet 
Conteúdo: Gestão de tempo de organização. Roteiros. Ferramentas tecnológicas e 
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sistemas de informática. Atividades interativas. 
Facilitadores de Aprendizagem: Edson Medeiros de Camargo e Ewagner Tenório 
Cavalcante 

10/12/2020 
Das 8h20 às 

12h 

Módulo V – Introdução aos Procedimentos de Segurança, Identificação, Controle e 
Prevenção de Situações de Risco. 
Atividade a ser desenvolvida por Videoconferência – ao vivo – com interação pelo 
Sistema Google Meet 
Conteúdo: a) Introdução à atividade de inteligência; b) Busca e meios de obtenção de 
informação; c) Produto da informação; d) Proteção da informação e Lei Geral de Proteção 
de Dados (Lei nº Lei nº 13.709, de 2018); e) Engenharia Social e Crimes Cibernéticos; f) 
Noções introdutórias sobre segurança, prevenção e controle; g) Riscos gerais; h) Riscos 
específicos; i) Prevenção, análise e reação; j) Introdução à mediação de conflitos; k) 
Gerenciamento de situações de risco e mapeamento de áreas de tensão; l) Rotinas e 
protocolos de segurança pessoal e institucional. Atividades interativas. 
Facilitadores de Aprendizagem: Milena Santana de Araújo Lima 

14 a 18/12/2020 
Das 8h20 às 

12h 

Módulo VI – Atualização Processual e Aperfeiçoamento em Avaliação de Bens 
Imóveis à Luz do Novo CPC 
Atividade a ser desenvolvida por Videoconferência – ao vivo – com interação pelo 
Sistema Google Meet 
Conteúdo: a) Breve estudo histórico da avaliação de bens e perícia; b) Definições e 
conceitos {gerais e específicos – preço/valor/custo/mercado e utilidade}; c) Princípios 
norteadores das avaliações {gerais e judiciais}; d) Análise do art. 872 do NCPC e outras 
alterações nas atividades do oficial de justiça; e) NBR 14653-1 – procedimentos gerais da 
avaliação de bens – estudo; f) NBR 14653-1 – procedimentos de avaliações de bem 
imóveis urbanos – estudo NBR 14653-2; g) NBR 14653-3 – procedimentos de avaliações 
de bens imóveis rurais – estudo; h) NBR 14653-4 – procedimentos de avaliação de 
empreendimentos – observações; i) NBR 14653-5 – procedimentos de avaliação de bens 
móveis – máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral – 
observações; j) NBR 12.721 – custo unitário básico de construção/SINDUSCON – estudo 
e observações; k) Níveis de segurança das avaliações {rigor}; l) Diagnóstico de mercado 
do imóvel avaliando; m) Estudo dos métodos de avaliação com ênfase no método 
comparativo de dados de mercado; n) Homogeneização dos dados das amostras para 
atribuição do valor do bem avaliado; o) Da vistoria dos bens avaliados; p) 
Desmembramento de bens avaliados e o memorial descritivo; q) Estudo das fontes, 
fatores de depreciação física e funcional – oferta, profundidade, testada, esquina, 
topografia, idade, melhoramentos públicos, andar, margem de arredondamento, campo de 
arbítrio do oficial de justiça; r) Avaliações rurais estudo de análise do solo, mobilidade e 
acessibilidade; s) Estudo das tabelas existentes como base para justificativa dos 
percentuais aplicáveis para depreciação e/ou acréscimo de valores e aplicação dos 
percentuais; t) Avaliação das construções nos imóveis rurais; u) Generalidades dos 
laudos (confecção de modelos dos laudos); v) Atualizações de outras atividades no CPC 
– (oitiva de propostas de conciliação – citação com hora certa e sua validade processual – 
formação das certidões circunstanciadas). 
Facilitadores de Aprendizagem: Asmaa AbduAllah Hendawy e Milena Santana de 
Araújo Lima 

De 1º a 18/12/2020 Das 13h às 22h 
Atividades de Autoestudo, Interação e Avaliação com acompanhamento dos facilitadores 
de aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Carga Horária Total 
55 horas-aula, distribuídas em videoconferências, autoestudo, atividades de interação e 
avaliação de aprendizagem. 

  
  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Jonison Hassen da Silva 

Síntese do 
Currículo 

Técnico Judiciário designado para atuar como oficial de justiça no Poder Judiciário do Estado do Paraná. 
Instrutor da Escola de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ESEJE) 
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Milena Santana de Araújo Lima 

Síntese do 
Currículo 

Delegada de Polícia Civil. Assessora da Presidência do TJTO. Chefa da Divisão de Inteligência do 
NIS/COPESI/TJTO. Possui experiência com atuação especializada na atividade de inteligência e segurança 
institucional. Já atuou como instrutora na Escola da Magistratura Tocantinense (ESMAT), Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Tocantins (CESAF), Academia de Polícia Civil do 
Tocantins e Escola Superior da Polícia Civil do Tocantins. Entre outras formações e especializações, 
destaca-se a Pós-Graduação em Cybercrime e Cybersecurity: Prevenção e Investigação de Crimes Digitais 
(UNYLEYA), Curso de Política, Planejamento e Gestão Estratégica em Segurança Pública (Escola Superior 
de Guerra-ESG), Curso de Formação de Formadores, pela Escola da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Camila Squersato Bedin 

Síntese do 
Currículo 

Técnica Judiciária designada para atuar como oficiala de justiça no Poder Judiciário do Estado do Paraná. 
Instrutora da Escola de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ESEJE). 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Juliano Gonschorovski 

Síntese do 
Currículo 

Técnico Judiciário designado para atuar como oficial de justiça no Poder Judiciário do Estado do Paraná. 
Instrutor da Escola de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ESEJE). 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Ewagner Tenório Cavalcante 

Síntese do 
Currículo 

Técnico Judiciário designado para atuar como oficial de justiça no Poder Judiciário do Estado do Paraná. 
Instrutor da Escola de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ESEJE). 

  

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Edson Medeiros de Camargo 

Síntese do 
Currículo 

Técnico Judiciário designado para atuar como oficial de justiça no Poder Judiciário do Estado do Paraná. 
Instrutor da Escola de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ESEJE). 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Asmaa AbduAllah Hendawy 

Síntese do 
Currículo 

Oficiala de Justiça Avaliadora do Poder Judiciário do Estado do Pará. Professora universitária. Doutora em 
Ciências Jurídicas e Sociais, pela Universidade Del Museo Social Argentino – AR/Buenos Aires. Bacharela 
em Direito, pela Universidade da Amazônia (UNAMA). Aprovada no Exame da OAB/PA, em 2008. 
Especialista em Processo Lato Sensu, pela Universidade Sul de Santa Catarina (UNISUL), e em Mediação 
de Conflitos e Arbitragem, pela Unyleya. Artigo Científico na área de Avaliação de Bens na Revista Jurídica 
nº 08, de 2013, da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul (AJUFERGS), a partir da página 
219, Título "Aspectos Principais da Avaliação de Imóveis Edificados em Solo Natural e a Atuação do Oficial 
de Justiça Avaliador”. Palestrante em Seminários Jurídicos com público-alvo oficiais de justiça, em diversos 
temas. 

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscriçlão e matrícula do(a) servidor(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento 
Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
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Palmas-TO,  20 de novembro de 2020. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 

EDITAL nº 100, de 2020 – SEI Nº 20.0.000022878-9 
  

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 WORKSHOP – SOCIOEDUCAÇÃO EM FOCO  –, a se realizar no dia 4 de dezembro de 
2020, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
1.1 Nome: Workshop – “Socioeducação em Foco” 
  
1.2 Objetivo: Promover a formação continuada aos servidores das unidades socioeducativas do estado do Tocantins que estão 
à frente da promoção do cumprimento das medidas socioeducativas em meio fechado: semiliberdade e internação, e internação 
provisória, proporcionando reflexão e debate sobre a temática da Socioeducação no Brasil, possibilitando e provocando diálogo 
com os magistrados e os servidores do Poder Judiciário. 
  
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período  de 24 de novembro a 4 de dezembro de 2020. 
  
1.4 Inscrições: As inscrições serão realizadas por meio da Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), e o link de acesso será 
disponibilizado no Portal da Esmat no dia do Evento. 
  
1.5 Públicos-Alvos:  
  
Magistrados, servidores do Judiciário; servidores do Sistema Socioeducativo do Estado do Tocantins e demais estados; 
servidores da Secretaria de Cidadania e Justiça (SECIJU); servidores e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública 
Estadual; membros e servidores do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA); estudantes; 
comunidade e sociedade civil em geral que tenha interesse na temática abordada. 
  
1.6 Carga Horária: 4 horas 
  
1.7 Modalidade: EaD 
  
1.8 Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.000 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Ser magistrado ou servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
3.2 Ser servidor do Sistema Socioeducativo do Estado do Tocantins; 
3.3 Ser servidor da Secretaria de Cidadania e Justiça (SECIJU); 
3.4 Ser servidor do Poder Executivo local e de outros estados interessados na temática; 
3.5 Ser membro e servidor do Ministério Público; 
3.6 Ser servidor da Defensoria Pública Estadual; 
3.7 Ser membro e servidor do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA); 
3.8 Ser estudante; 
3.9 Ser da comunidade em geral que tenha interesse na temática abordada.   
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital; 
  
4.2 A frequência será computada no momento em que o participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual 
(SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do Evento; 
  
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos; 
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4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
  
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

  

WORKSHOP – SOCIOEDUCAÇÃO EM FOCO 

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Dia 4 de dezembro 
de 2020 

Das 14h às 14h30 
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(à) 
aluno(a) no Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do Evento e 
registrar sua frequência para participar de todo o Seminário. 

14h30 Abertura 

Das 15h às 16h 

Tema 1: Socioeducação no Brasil – contexto atual 
  
Professor: Juiz Rodrigo Dias 
Mediador: Juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira 

Das 16h às 17h 

Tema 2: Segurança Cidadã/Segurança Socioeducativa 
  
Professores: Rômulo Luis Telles 
                     Idelberth Luigi Pereira Lima 
Mediadora: Rute Andrade 

Das 17h às 18h 

Programa Fazendo Justiça – CNJ – Eixo 2 – Socioeducação 
  
Professor: Cláudio Augusto Vieira da Silva 
Mediadora: Mariana Leiras 

Carga Horária Total do Evento 4 horas 

  

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Workshop. 
Palmas-TO, 20 de novembro de 2020. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
PORTARIA No 027, de 2020 – SEI nº 20.0.000025783-5 

  
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 

  
CONSIDERANDO nova organização judiciária, delineada pelas alterações legislativas promovidas pela Lei Complementar nº 
126, de 17 de novembro de 2019, prevê que as diligências externas poderão ser exercidas por oficial de justiça, até a vacância 
do cargo, e técnicos judiciários designados “pelo juiz de direito titular da respectiva unidade judiciária ou diretor do foro”, 
conforme se infere das novas redações dos arts. 57 e 58 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, e 27, § 2º, da Lei 
nº 2.409, de 16 de novembro de 2010; 
CONSIDERANDO ainda a importância e a necessidade de capacitação inicial para os técnicos judiciários e atualização para os 
oficiais de justiça, mediante conteúdo multidisciplinar para fins de abranger as especificidades do exercício de suas atribuições, 
bem como introdução aos procedimentos de segurança, identificação, controle e prevenção de situações de risco. 
  
R E S O L V E 
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Art. 1º Designar o juiz Océlio Nobre da Silva, sem prejuízo de suas funções, como coordenadoras do curso Curso Formação e 
Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT). 
  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 20 de novembro de 2020. 
  

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 
  

PORTARIA nº 028, de 2020 – SEI Nº 20.0.0000022878-9 
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar uma visão sistêmica do atendimento socioeducativo e suas interconexões, de 
maneira a apresentar como a Política da Socioeducação está situada no momento atual do Brasil; 
  
CONSIDERANDO a importância de discutir metodologia de intervenção de segurança voltada para os aspectos comportamentais 
e de cidadania que vão ao encontro de intervenções pedagógicas, com foco no comportamento do adolescente, bem como no do 
agente de segurança, 
  
R E S O L V E 
Art. 1º Designar os juízes FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA e JORDAN JARDIM, sem prejuízo de suas funções, 
como coordenadores do curso WORKSHOP – SOCIOEDUCAÇÃO EM FOCO –, a ser promovido pela Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
                                                                                                                   
Palmas-TO, 20 de novembro 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) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON) 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

 

 

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) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (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) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. 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 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
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) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Revisor) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. 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) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (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 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (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.  

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