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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035561-80.2013.8.27.2729/TO 
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (AUTOR) 
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/TO 04928A 
APELADA: MARCILEI REGINA FUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator fica a parte interessada nos autos epigrafados 
INTIMADA do seguinte ATO ORDINATÓRIO: “INTIME-SE a parte embargada para, caso queira, apresentar, no prazo de 05 
(cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC/15), contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos no evento 22”. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039720-44.2019.8.27.2729/TO 
APELANTE: GERIVAL AIRES NEGRE (AUTOR) 
ADVOGADO: LEANDRO FREIRE DE SOUZA – OAB/TO 006311 
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A (RÉU) 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/TO 04923A 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA – Relator ficam as partes interessadas nos autos 
epigrafados INTIMADAS do seguinte ATO ORDINATÓRIO: “INTIME-SE a parte embargada para, caso queira, apresentar, no 
prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC/15), contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos no evento 27”. 
 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013912-90.2020.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: P. L. G. 
ADVOGADOS: MONIQUE ARAUJO DE SIQUEIRA – OAB/TO 010403, KAMILLA TEIXEIRA DE ALMEIDA – OAB/TO 005162 E 
LEANDRO JEFERSON CABRAL DE MELLO – OAB/TO 03683B 
AGRAVADA: L. P. DA C. R. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE TUTELA DE 
EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de evidência será concedida independentemente da 
demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses previstas no rol dos incisos do artigo 311 do 
Código de Processo Civil. 2. Com a Emenda Constitucional 66/2010 que deu nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da 
CF/88, o divórcio passou a depender somente da manifestação de vontade dos cônjuges, eliminando-se a restrição temporal ou 
causal; tornando-se simples exercício de um direito potestativo das partes, não tendo que se falar em oposição ou necessidade 
de contraditório, tampouco aguardo de providências como partilha de bens, sendo perfeitamente possível a sua decretação 
liminar. 3. No caso, preenchidos os requisitos da tutela de evidência, com a demonstração da existência da relação matrimonial, 
através de documento hábil, e havendo manifestação de vontande e pedido expresso de divórcio do autor ora agravante, é 
possível a sua decretação; autorizando-se a antecipação da tutela, com a consequente determinação de expedição do mandado 
de averbação ao Cartório competente. 4. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela provisória de evidência pleiteada 
pelo autor ora agravante, a fim de decretar o divórcio das partes litigantes, com a expedição do competente mandado de 
averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Palmas/TO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de 
maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009569-51.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTES: GILSON RODRIGUES DA SILVA E ELENY DA ROCHA BARBALHO  
ADVOGADO: RANGEL ROCHA DA SILVA – OAB/TO 010114 
AGRAVADO: JOVAIR ALVES FERREIRA   
ADVOGADO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS – OAB/TO 007586  
AGRAVADO: JOÃO INALDO GOMES DINIZ 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.  
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é um direito 
constitucional fundamental, sendo assegurado, para a sua concretização, a prestação da assistência jurídica integral e gratuita 
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aos que não podem custear as despesas do processo. 2. Não obstante o fato dos agravantes perceberem razoáveis rendimentos 
e serem proprietários de bens, levando-se em consideração que o magistrado de origem retificou o valor da causa para  R$ 
426.898,26 (quatrocentos e vinte seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) o que, por sua vez, importará 
no recolhimento de custas processuais no montante aproximado R$ 13.000,00 (treze mil reais), a meu sentir se revela relevante 
fundamentação jurídica a ensejar o pleito de gratuidade da Justiça. 3. A litigância de má-fé requer a configuração do caráter 
intencional de atentar contra a boa-fé e lealdade processual. Não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC/15, 
não há que se falar em condenação dos recorrentes por litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada e conceder à parte agravante os benefícios 
da gratuidade da justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0004300-31.2020.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
REQUERENTE: DEBORA LORRANE DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR) 
ADVOGADO: ANTONIO MALAN DIAS – OAB/TO 006391 
REQUERIDO: ADOLFO BEZERRA DE MENEZES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CURSO DE ENSINO 
MÉDIO – MODALIDADE EJA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCENTE QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR INÉRCIA 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. Existindo prova nos autos de 
conclusão do curso superior pela impetrante, deve a instituição de ensino expedir o respectivo diploma, independentemente de 
estar ainda pendente o procedimento de reconhecimento do curso, uma vez que a demora no requerimento pela instituição de 
ensino ou a morosidade na decisão pelo reconhecimento ou não do curso, por parte daquela instituição, não podem prejudicar a 
discente. Logo a expedição e registro do diploma pela Instituição impetrada é medida que se impõe. Reexame necessário 
conhecido. Manutenção do julgado. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer da 
Remessa Necessária, entretanto, MANTENHO inalterada a sentença que concedeu a segurança determinando a expedição de 
diploma em favor da impetrante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013724-02.2018.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR    
APELADO: NATHARY WAYNEL RAMOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIRG. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. NULIDADE EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de nulidade o 
julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 
10 do CPC/15. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação interposto e, caracterizado o error in procedendo, CASSAR a sentença impugnada, determinando o 
retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 
de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013850-91.2014.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR    
APELADO: LOURENÇO LOPES GUIMARÃES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIRG. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. NULIDADE EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de nulidade o 
julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 
10 do CPC/15. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação interposto e, caracterizado o error in procedendo, CASSAR a sentença impugnada, determinando o 
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retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 
de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010679-85.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0004626-92.2020.8.27.2731/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: RICARDO MOREIRA ALVES 
ADVOGADO: EDUARDO ANTONIO FELKL KÜMMEL – OAB/RS 030717 
AGRAVADO: AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEICULOS PESADOS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PARAÍSO DO 
TOCANTINS 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 
RENDA MENSAL INSUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETER O PRÓPRIO 
SUSTENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. In casu, o 
Agravante assevera que não possui condições financeiras para arcar com as custas sem comprometer o próprio sustento e de 
sua família, alegando que desde o sinistro envolvendo o seu caminhão, ferramenta de trabalho, encontra-se desempregado e 
sobrevive realizando pequenos serviços como autônomo, não auferindo renda suficiente para arcar com as custas e despesas 
processuais. 2. Conforme colacionado à inicial, verifica-se, por meio das declarações do imposto de renda, que o Agravante 
percebe uma renda mensal média de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), razão pela qual fica demonstrado que o 
pagamento das despesas processuais irá comprometer o próprio sustento do recorrente. 3. A renda mensal do autor indica a 
ausência de condições de suportar as despesas do processo, sem comprometimento do sustento. Carência de litigar sob o pálio 
da gratuidade da justiça demonstrada. Precedentes. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para reformar a decisão 
hostilizada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a 
decisão hostilizada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio 
de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000160-75.2002.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000160-75.2002.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES   
APELADA: A SOBERANA COM REP DIST DE PROD ALIM LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELADA: ÂNGELA MARIA SILVA ARAÚJO ZACARIAS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELADO: WILLIAN CESAR ZACARIAS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PROCESSO SENTENCIADO APÓS DEZENOVE ANOS 
DE TRAMITAÇÃO INFRUTÍFERA. DEMORA IMPUTADA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PROVIMENTO. 1- O decurso de mais de três anos para 
determinação da citação, bem como, de quase dezesseis anos entre a data da sentença e a certificação de que a citação foi 
frustrada, evidencia a morosidade do Judiciário, incidindo a aplicação da Súmula 106, do STJ. 2- Apelação conhecida e provida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
Apelo e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de desconstituir a sentença recorrida e determinar que a execução retome seu regular 
trâmite, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000824-14.2009.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR  
APELADO: ALEX ELIAS MENDES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIRG. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. NULIDADE EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de nulidade o 
julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 
10 do CPC/15. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4967 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2021 5 

 

 
 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação interposto e, caracterizado o error in procedendo, CASSAR a sentença impugnada, determinando o 
retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 
de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003160-59.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001856-97.2018.8.27.2731/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: POLITAN EIRELI – ME (AUTOR) 
ADVOGADOS: LUIS FERNANDO MILHOMEM MARTINS – OAB/TO 007788, HENRIQUE ESTEVES ALVES FERREIRA – 
OAB/GO 033279 E CAROLINA COSTA GUIMARAES – OAB/GO 051828   
AGRAVADO: PARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PARAÍSO DO 
TOCANTINS 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAR 
CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PARTE DO RECORRENTE. 
PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO 
DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Desnecessária a intimação pessoal do 
réu revel para apresentar contrarrazões, por força do disposto no art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 
Consoante o referido dispositivo legal, o réu revel pode ingressar nos autos a qualquer tempo, recebendo o feito no estado que 
se encontra. 2. Considerando que a execução é movida no interesse do credor, os convênios do Conselho Nacional de Justiça 
são ferramentas idôneas para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e contribui para a 
efetividade da tutela jurisdicional. 3. É legítima a pretensão de consulta aos sistemas judiciais de busca, quando demonstrado 
que o autor da ação não dispõe de outros meios ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis do devedor. 
Precedentes TJTO. 4. Agravo conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, e no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e permitir a utilização dos sistemas 
SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD, CNIB, SIT, SERASA-JUD e SIEL para buscas de endereço atualizado e bens da 
parte executada/agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013182-79.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5031088-51.2013.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADOS: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/TO 05630A E RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 
– OAB/TO 04867A 
AGRAVADO: BRASIL MOTOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVADO: RONALDO MOREIRA FARIAS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE O BEM 
GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS 
PERTENCENTES A TERCEIROS ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. 1. Torna-se impossível a penhora de bens que estão alienados fiduciariamente, isso porque, tal gravame implica na 
impossibilidade de constrição sobre o bem em si mesmo, por ser propriedade da instituição financeira até que sobrevenha a 
quitação do contrato, possuindo o devedor fiduciante apenas a posse direta do bem, a propriedade resolúvel e a expectativa do 
direito a futura reversão do bem alienado. 2. Ainda que se trate de penhora sobre os direitos que os agravados teriam sob o bem 
gravado por alienação fiduciária, perfilho do entendimento de que, o bem alienado, fiduciariamente, não pode ser objeto 
de penhora nas execuções ajuizadas contra o devedor fiduciário, por não integrar o patrimônio do devedor. 3. Recurso conhecido 
e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a decisão agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 
de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013343-89.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5005572-05.2013.8.27.2737/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
ADVOGADAS: ADRIANA GONCALVES DE SENA – OAB/TO 010291 E ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO – OAB/TO 001821 
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AGRAVADA: ELISÂNGELA CARDOSO PEREIRA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO 
DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não há necessidade de prévio esgotamento das diligências 
para localização de bens do devedor, a fim de que seja realizada a consulta pelo sistema INFOJUD, haja vista inexistir na 
legislação processual qualquer ressalva nesse sentido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida e determinar a realização de consulta no sistema 
INFOJUD para apresentação das últimas 3 declarações de bens da agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 14 
de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000452-02.2008.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR   
APELADA: CHRISTINNE JAPIASSÚ DE CARVALHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À MONITÓRIA. RÉ CITADA PESSOALMENTE. REVELIA. COISA JULGADA 
MATERIAL. NOVA SENTENÇA PELO JUIZ A QUO, PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFEITOS 
RELATIVOS AO PROCESSO MONITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. 
A decisão que declara convertido em título executivo judicial o mandado monitório não embargado passa a ser acobertada pela 
coisa julgada material, sendo impossível ao Julgador Singular a extinção do feito em razão de defeitos relativos ao processo 
monitório. Precedentes do STJ. 2. No presente caso concreto, da leitura dos autos de origem, é possível verificar que já houve a 
prolação de decisão do Julgador sentenciante, constituindo-se o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do 
art. 701, § 2º, do CPC/2015, decisão essa já transitada em julgado, razão pela qual incabível qualquer discussão acerca dos 
requisitos da ação monitória, posto iniciada execução de título judicial. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com 
a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito executivo. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 8ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar 
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, visando o regular processamento do feito 
executivo. É o meu voto, que apresento aos Desembargadores componentes da 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator os Juízes JOCY GOMES DE ALMEIDA e RICARDO 
FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça CELSIMAR 
CUSTODIO SILVA. Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013522-23.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0033339-54.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DO ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES  
AGRAVADOS: EDSON CRIVELATTI E GILSON BORGES DA SILVA   
ADVOGADO: EDSON CRIVELATTI – OAB/MT 08887B   
AGRAVADO: GRANULE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
COMPROVADA. EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA 
ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO PROVIMENTO. 1.1. Mostra-se cabível a 
exceção de pré-executividade diante de questão de ordem pública, relativa à execução, ficando autorizada a análise dessa 
matéria, de ofício, desde que haja prova constituída, sendo vedada a discussão sobre aquelas que carecem de dilação 
probatória, de forma que tendo a parte apresentado documentação suficiente a comprovar o alegado, impõe-se o acolhimento da 
exceção de pré-executividade. 1.2. Não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio retirante do quadro societário, 
quando suficientemente comprovada sua saída, antes da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, restando assim 
demonstrada a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação de execução. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao presente recurso, para manter inalterada a decisão agravada, que acolheu as exceções de pré-executividade 
opostas pelos agravados, para reconhecer a ilegitimidade passiva e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, 
em relação aos ex-sócios GILSON BORGES DA SILVA e EDSON CRIVELATTI, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 
de maio de 2021. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAÇU 

1ª escrivania cível 
Editais 

EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000059-62.2021.8.27.2705   chave do processo 
280708121921 Ação: declaratória de ausência c/c arrecadação de bem Requerente: Percília Pereira Dias Requerido Valderico 
Pereira Filho.Prazo: 20 dias Finalidade: CITAR do Requerido:   VALDERICO PEREIRA FILHO, brasileiro, casado,bem como 
TERCEIROS INTERESSADOS,  atualmente com endereço em lugar incerto e não sabido, nos termos da inicial, cientificando-o 
que terá o prazo de 15 dias uteis para contestação. OS FATOS  A Requerente é casada com o Requerido sob o regime de 
“comunhão de bens”, conforme atesta certidão de casamento anexada. Urge pontuar que a celebração do casamento acima 
referido se deu em 30 de julho de 1976, cujo regime legal adotado na época era o da “comunhão universal de bens”, ou seja, 
o mesmo regime adotado pelo casal em foco. Da união, adveio o nascimento de um filho, hoje maior e capaz, qual seja: Rildo 
Pereira Dias, nascido em 05 de junho de 1977. (docs inclusos). Dado relevante é que, quando o filho do casal completou cerca 
de 4 (quatro) meses de vida, o Requerido deixou a residência, onde convivia com a Requente, sem nunca mais dar notícias 
acerca de seu paradeiro. Desde 02 de novembro de 1977, a Requerente e seu filho não tiveram mais informações sobre o 
Requerido e, tampouco, sobre seu paradeiro. Assim, datam de mais de quarenta anos as últimas notícias que a Requerente e 
seu filho tiveram do Requerido. Importante consignar que a Requerida, na constância de seu matrimônio com o Requerido, já 
desaparecido, herdou o imóvel , como sendo uma gleba  de terras, situada no municipio de São Miguel do Araguaia/Go. 
Fabiano Gonçalves Marques – Juiz de Direito 
 

ARAGUAINA 
Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2798126 
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 ZEFERINA CORDEIRO AGUIAR - CPF n°: 180.610.281-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009471-
48.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.978,71 (três mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20200000324, datada de 15/01/2020, 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 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 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 20 dias do mês de maio de 2021. Eu, MARIA 
EDUARDA GOMES RIBEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2800443 
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): PIEDADE & POLLON COMÉRCIO DE MATERIAIS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA e 
SILVANA DE PIERI PIEDADE - CPF/CNPJ n°: 10303049000177, 04186987165 e 09743148892, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007676-
80.2015.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 97.041,39 (noventa e sete mil, quarenta e um reais e trinta e nove centavos), representada pela CDA n° C-
232/2015, datada de 05/03/2015, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo 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 de Araguaína , 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 das 
executadas, 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 
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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 maio de 2021. Eu, MARIA 
EDUARDA GOMES RIBEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2798950 
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): LAUDECI M. DE OLIVEIRA por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018876-45.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.754,70 (quatro mil, setecentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta centavos), representada pela CDA n° 20190002592, datada de 18/07/2019, 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 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 20 
dias do mês de maio de 2021. Eu, MARIA EDUARDA GOMES RIBEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2815367 
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): PEDRO FERREIRA DE SOUSA pessoa fisica inscrita no CPF sob o n° 526.535.441-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0029260-67.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.850,46 (três mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), representada pela CDA 
n° º: 2019002704, datada de , 08/10/2019, 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 de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 05 - DESP1,  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), defirodesde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital deCitação, 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 24 dias do mês de 
maio de 2021. Eu, Maria Eduarda Gomes Ribeiro, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇAO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 2818434 
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): JOSE FERNANDES DA SILVA pessoa física inscrita sob o CPF n° 290.553.771-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0023535-97.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 24.546,80 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), representada 
pela CDA n° 20190016062 a n° 20190016077, datada de 10/09/20, 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 de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho 
proferido no evento 5 DESP1, 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), defirodesde 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 24 dias do mês de maio de 2021. Eu, Maria Eduarda Gomes Ribeiro, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021865-29.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: INARIA BATISTA VALADARES 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 75. Considerando o fato de ter a 
quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas 
processuais, caso haja. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00061820720208272707, Chave nº 353056540420, Denunciado: FRANCISCO CAVALCANTE NOBREGA, A 
Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: FRANCISCO 
CAVALCANTE NOBREGA, brasileiro, casado, natural de Independencia-CE, nascido aos 21/04/1978, filho de Antonia 
cavalcante Nobrega e Antonio Gonçalves Nobrega, inscrito no CPF n° 324.639.048-79, residia na Rua 11, nº 1040, Nova 
Araguatins-TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do 121, caput, do Código Penal, fica citada pelo 
presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do 
CPP, oportunidade em que poderá argüir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Sob pena de revelia e conseqüente suspensão 
nos termos do art. 366 do CPP. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do 
Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco 
dias do mes de maio do ano de dois mil e vinte e um (25/05/2021). Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, 
lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 818-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas 
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 16 de junho de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 16 de junho de 2021, a partir das 10h0min, 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: 5001002-53.2010.8.27.2713 
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A EXECUTADO: MÁRCIO LUIZ DA SILVA BEM: 01 (uma) Gleba de terras rurais, 
contendo a área de de 264.79,27ha (duzentos e sessenta e quatro hectares, sessenta e nove ares e vinte e sete centiares), em 
terras de cultura de segunda qualidade, constituída pelo lote nº 63 do loteamento “JONCON” neste município de Arapoema/TO, 
com as demais características e confrontações constantes na matrícula nº 621 de 20 de junho de 1977, Livro nº 2-C de Registro 
Geral de Imóveis, fls. 54. Proprietários: Wesley da Silva, Wadner Tolentino da Silva, Márcio Luiz da Silva e Denise da Silva. 
Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Arapoema/TO sob a matricula nº 621. VALOR DO ALQUEIRE: R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais) VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.188.369,42 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e 
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: 
Márcio Luiz da Silva VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 143.586,76 (cento e quarenta e três mil quinhentos e oitenta e 
seis reais e setenta e seis centavos) * Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE 
MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. COMISSÃO DO 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. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO 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 (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 
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, do indexador 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 
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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 Juizo da vara em que está distriuído 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. 3) 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. 4) Não sendo aceita a caução idônea pelo 
Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido 
de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer 
das prestações, incidirá multa de 10% (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 e 5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem (ns), ofertar lances pela Internet, através do 
site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo 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. Os 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.  DAS ASSINATURAS DO AUTO DE 
ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A).A 
assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala 
de leilões com o fechamento do lote leiloado; B).  A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de 
Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado;  C).  A assinatura do Magistrado, considerar-se a no próximo minuto 
após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS 
PROPOSTAS 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 mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: 
https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim  de receber propostas de arrematação quais 
serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - 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 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 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). A comissão 
paga ao Leileiro não será devolvida. 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 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 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) 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4967 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2021 11 

 

 
 

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 requisitos necessários, 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 e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro lançador e assim 
sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente.  DA ENTREGA DOS BENS 
A 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 ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, entre eles 
PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS 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. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; 
para os bens imóveis a expedição da carta de arremataç.ão ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custasprocessuais (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. A COMISSÃO 
DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A e B ficarão por conta do arrematante,inclusive as custas 
da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), 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 e máximo 
de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do Funjuris 
através de DAJ – deverá o Arrematante 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. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR 
e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do ARREMATANTE; INFORMAÇÃO DE ÔNUS 
E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 621 DO CRI DE ARAPOEMA/TO. • R.03 – M.621 EM 10 DE JULHO DE 1981 
– Nos termos da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA Nº PROPEC-019.81/123, no valor de CR$1.031.417,00 
(Um Milhão e Trinta e Um Mil e Quatrocentos e Dezessete Cruzeiros), emitida em 09/06/1981 e com vencimento para 
30/12/1988, pelo BANCO AGROPECUÁRIO S/A. Agência de Arapoema-GO.  A favor de VALTER AMORIM DOS SANTOS, o 
imóvel objeto da matricula acima foi dado em GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU, pela cédula acima avaliada em 
CR$7.185.000,00 (Sete Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil Cruzeiros). Cuja cédula se encontra registrada sob o Nº de ordem 
779 Fls. 105 do Livro 3-A de Registro Auxiliar deste Cartório. • R.08 – M.621 – EM 04 DE AGOSTO DE 2011 – Nos termos de 
ADITIVO DE RERATIFICAÇÃO A CÉDULA Nº40/00282-9 firmado entre BANCO DO BRASIL e WESLEY SILVA, acima 
qualificado, e por OUTORGA UXÓRIA de sua esposa KÊNIA DE CARVALHO MARTINS DA SILVA, CI.RG. 
Nº02037468860/DETRAN-TO e CPF/MF Nº760.508.0711-91, casada, estagiária, residente e domiciliada na Rua Natal Mujalli, 
Nº637, Apto. 202, Centro, Araguari-MG, CEP:38.440-234. INTERVENIENTES-GARANTE: Sr. WADNER TOLENTINO DA SILVA, 
CI.RG. Nº1.909.839/SSP/GO e CPF/MF Nº450.242.191-04, residente e domiciliado na Rua Domingos Leonel, Nº580, 
Bandeirantes do Tocantins-TO; DENISE DA SILVA, CI.RG. Nº2401627/SSP/GO e CPF/MF Nº426.644.461-34, brasileira, casada, 
residente e domiciliada na Rua Montevidéu, Nº312, Bairro: Setor Anhanguera, Araguaína-TO; CLEUBER JAMES LUSTOSA 
NOGUEIRA, CI.RG. Nº711194/SSP/PI e CPF/MF Nº287.091.283-87, brasileiro, casado, servidor público estadual, residente e 
domiciliado na Rua Montevideu, Nº312, Bairro: Setor Anhanguera, Araguaína-TO; MARCIO LUIZ DA SILVA, CI.RG. 
Nº2601397/SSP/GO e CPF/MF Nº526.448.801-06, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado na Av. dos 
Garimpeiros, Nº879, Caixa, Postal 06, Bairro: Centro, Arapoema-TO e MICHELLE ANIS LIMA, CI.RG. Nº428586//SEJSP/TO e 
CPF/MF Nº942.255.241-91, brasileira, casada, estudante, residente e domiciliada na Rua dos Cristais, Nº441, Bairro: Centro, 
Arapoema-TO, com vencimento em 30 de Abril de 2016, o imóvel objeto da matricula acima foi dado em HIPOTECA CEDULAR 
DE TERCEIRO GRAU conforme e AV. 01 – REGISTRO 3.612 DE REGISTRO AUXILIAR, em 04 de Agosto de 2011, passando 
este instrumento a denominar-se CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. • R.09 – M.621 – EM 04 DE AGOSTO DE 
2011 – Nos termos da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº20/01186-5, no valor de R$303.191,08, emitida em 25 de Maio de 
2011, com vencimento para 30 de Abril de 2016, pelo Sr. WESLEY DA SILVA, e por OUTORGA UXÓRIA de sua esposa KÊNIA 
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DE CARVALHO MARTINS DA SILVA; INTERVENIENTESGARANTE: Sr. WADNER TOLENTINO DA SILVA; DENISE DA SILVA; 
CLEUBER JAMES LUSTOSA NOGUEIRA; MARCIO LUIZ DA SILVA e MICHELLE ANIS LIMA, todos acima qualificados. Em 
favor do BANCO DO BRASIL S.A. Agência de Arapoema-TO, o imóvel acima foi dado em HIPOTECA CEDULAR DE QUARTO 
GRAU, pela Cédula acima registrada sob o Nº de ordem Registro Nº4235 Fls.79 do Livro Nº3-E de Registro Auxiliar, em 04 de 
Agosto de 2011. • R.10 – M.621 – EM 25 DE OUTUBRO DE 2011 – PENHORA – Nos termos de AUTO DE PENHORA E 
DEPÓSITO, extraída dos Autos de Execução Forçada N.2010.0011.2221-3/0 (CP Nº269/10), onde o BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
– BASA, move contra MÁRCIO LUIZ DA SILVA, devidamente assinado pela Oficial de Justiça: Cosma Maria Nunes, e em 
cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca de Arapoema TocantinsTO, o Dr. 
Rosemilto Alves de Oliveira – Juiz de Direito. Fica o imóvel objeto da matricula acima PENHORADO em favor do exeqüente, e 
como depositário o proprietário MÁRCIO LUIZ DA SILVA. Documentos arquivados na PASTA Nº04(QUATRO). • R.13 – M.621 – 
EM 09 DE JULHO DE 2015: – PENHORA – Nos termos do TERMO DE REDUÇÃO DE BENS A PENHORA que vale como 
mandado de averbação, extraído dos Autos de Execução de Título Extrajudicial Nº477628734212, onde figura como exeqüente o 
Sr. JOSÉ VIANA GUIMARÃES, e como executado o Sr. WESLEY DA SILVA,  Devidamente assinado pela Técnica do Judiciário: 
DAIANA TAÍSE PAGLIARINI, e em cumprimento a respeitável decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Colinas do Tocantins-TO, a Sra. Dra. GRACE KELLY SAMPAIO – Juíza de Direito. Fica o imóvel objeto da matricula 
acima PENHORADO em 10%(DEZ POR CENTO) DA PARTE IDEAL DO IMÓVEL correspondente ao domínio exercido pelo 
executado, ficando excluído da penhora a meação do seu cônjuge, e como depositário o proprietário WESLEY DA SILVA. 
Documentos arquivados na PASTA Nº01(UM) DE MANDADOS JUDICIAIS. • AV.14 – M.621 – EM 05 DE FEVEREIRO DE 2016: 
- Procede-se esta averbação nos termos do CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, firmado entre os vendedores o 
Sres. WESLEY SILVA, e sua esposa KÊNIA DE CARVALHO MARTINS DA SILVA; WADNER TOLENTINO DA SILVA; DENISE 
DA SILVA e seu esposo o Sr. CLEUBER JAMES LUSTOSA NOGUEIRA e MARCIO LUIZ DA SILVA e sua esposa MICHELLE 
ANIS LIMA, todos já acima qualificados, e os compradores os Sres. MARCOS VINICIUS DA CRUZ REIS, CI.RG. 
NºMG12.713.822/SSP/MG e CPF/MF Nº075.333.136-58, e sua esposa MARCELE CRISTINE RODRIGUES DA CRUZ, CI.RG. 
Nº MG-18.315.430/SSP/MG e CPF/MF N°087.485.886-01, brasileiros, casados entre si pelo CRC de Itapetinga-MG., 
pecuaristas, residentes e domiciliados na Fazenda Ouro Branco, neste município e o Sr. MAGNO FERNANDES DA CRUZ, 
CI.RG. Nº151.202/SSP/TO e CPF/MF Nº013.706.031-93, brasileiro, pecuarista, casado com a Sra. GILCELLY BATISTA DE 
AGUIAR ARAÚJO, CI.RG. Nº843.207/SSP/TO e CPF/MF Nº020.505.391-26, sob o regime de comunhão parcial de bens, pelo 
CRC de Arapoema-TO,  residente e domiciliado em Arapoema-TO.. no valor de R$1.700.000,00 com o pagamento da seguinte 
forma: R$1.582.000,00 no ato da assinatura do contrato e 897@ de boi gordo para Dezembro de 2016. Documento arquivado na 
PASTA Nº09 (Nove) desta serventia. • R. 15 – M. 621 – EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019: – PENHORA – Nos termos de AUTO 
DE PENHORA E DEPÓSITO, extraído dos Autos de Execução de Título Extrajudicial Nº5000878- 80.2013.827.2708, onde o 
BANCO DO BRASIL S/A, move contra WESLEY DA SILVA E OUTROS, devidamente assinado pelo Oficial de Justiça: Paulo 
Ernany Martins Taveira, e em cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca de 
Arapoema Tocantins-TO, o Dr. Rosemilto Alves de Oliveira – Juiz de Direito e devidamente assinado por Volnei Ernesto Fornari – 
Escrivão em 22 de Janeiro de 2015 . Fica o imóvel objeto da matricula acima PENHORADO em favor do exeqüente, e como 
depositário o proprietário WESLEI DA SILVA. no valor de R$373.459,21 Documentos arquivados na PASTA Nº02 (Dois) de 
mandados judiciais. Prenotado no livro Nº1-E sob o Nº20.766 Pág. 193. OBS.: * HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO 
PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES 
NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER 
RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: MÁRCIO LUIZ 
DA SILVA, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): JOSIAS PEREIRA DA SILVA 
OAB/TO001677, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário 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). Bem como a(s) EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A., 
através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): ELAINE AYRES BARROS OAB/TO002402, KEYLA 
MÁRCIA GOMES ROSAL OAB/TO002412, JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB/TO 02943A, FLAVIANE MONTE 
DE MORAIS OAB/TO 006585, LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB/GO021012. 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 do Tocantins, Estado do Tocantins. Colinas do 
Tocantins/TO, 24 de maio de 2021. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 
- A3. 
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0002240-08.2018.8.27.2716 
DENUNCIADO: ARNALDO MAXIMO DE SOUSA 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA ARNALDO MAXIMO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 06/09/1958, natural de Dianópolis/TO, 
inscrito sob o CPF nº 713.439.201- 59, filho de Amélia Máximo de Souza, residente em local incerto e não sabido, para no prazo 
de quinze (15) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na 
Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA (Evento 
115) proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002240-08.2018.8.27.2716, que JULGA IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 
ABSOLVER ARNALDO MÁXIMO DE SOUZA, da imputação exarada na peça acusatória. Para conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, aos 25/05/2021 de mês de 2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por 
ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA a Vítima IZABEL NETA DIAS DOS SANTOS, brasileira, do lar, nascida aos 26/10/1993, em Dianópolis-TO, com 
CPF nº 051.991.981-57, filha de Helena Pereira dos Santos Dias e José Dias dos Santos, residente em local incerto e não 
sabido, para no prazo de dez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do 
Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da 
SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0003245-94.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "Diante do 
exposto , aplicando analogicamente o Código de Processo Civil, revogo a medida anteriormente decretada e declaro extinto o 
feito, o que faço com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Intime a vítima, informando 
a revogação da medida e a extinção da presente cautelar, informando que poderá tomar as providências que entender 
pertinentes, bem como pleitear novas medidas caso haja novas ofensas ou perigo de agressão. Caso não seja encontrada, 
intime por Edital. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo do recurso deem baixa nos autos com as cautelas de 
praxe. Dianópolis, 21 de janeiro de 2021. Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
aos 24 de maio de 2021. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, matrícula 191545. por ordem do MM Juiz, 
Dr. Baldur Rocha Giovannini, digitei, conferi e assinei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 10 (dez) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA a Vítima THALIA ALVES SOUSA, brasileira, unida estavelmente, do lar, nascida aos 20/05/1999, em Dianópolis-
TO, portadora do CPF nº 070.340.251-00, filha de Rosimeire Alves Nunes, residente em local incerto e não sabido, para no prazo 
de dez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na 
Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos 
autos de AÇÃO PENAL nº 0002446-51.2020.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "Diante do exposto , aplicando 
analogicamente o Código de Processo Civil, revogo a medida anteriormente decretada e declaro extinto o feito, o que faço com 
fundamento no art. 485, IV do CPC c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Intime a vítima, informando a revogação da 
medida e a extinção da presente cautelar, informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, bem como 
pleitear novas medidas caso haja novas ofensas ou perigo de agressão. Caso não seja encontrada, intime por Edital. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo do recurso deem baixa nos autos com as cautelas de praxe. Dianópolis, 13 de 
novembro de 2020. Baldur Rocha Giovannini - Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª 
via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 24 de maio de 
2010. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, por ordem do MM Juiz, Dr. Baldur Rocha Giovannini. digitei, 
conferi e assinei. 
 

Diretoria do foro 
Portaria Nº 1270/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 19 de maio de 2021 
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, 
usando das atribuições que lhe compete, etc... 
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CONSIDERANDO a Decisão nº 1135/2021 - PRESIDÊNCIA - DF DIANÓPOLIS (3608552) que determinou a abertura de 
Sindicância Administrativa, a fim de adotar medidas cabíveis à apuração dos fatos narrados na Representação; 
CONSIDERANDO que consoante a organização judiciária do Estado do Tocantins, a competência para fiscalizar os serviços 
judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da comarca é atribuição do Juiz de Direito Diretor do Foro, à 
luz do art. 42, inciso I, u, da Lei Complementar Estadual nº 10/96; 
CONSIDERANDO  a Solicitação inserta no evento 3705757 a qual requer a prorrogação de prazo da Comissão, por mais 
trinta dias, nos termos do Art. 166, §3º da Lei 1.818/07. 
RESOLVE: 
PRORROGAR os prazos da Comissão de Sindicância Investigativa, nos termos do Art. 166, §3º da Lei 1.818/07, por mais 
trinta dias, a partir do dia 22 de maio de 2021, para conclusão dos trabalhos. 
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Diretor do Foro 

 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Decisões 
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0003653-70.2020.8.27.2721/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: ANA CAROLINA CAVALINI DE CASTRO BATISTA 
RÉU: FLÁVIO SOARES MOURA FILHO 
DECISÃO - Concessão - Antecipação de tutela do evento 9:  
O MINISTÉRIO PÚBLICO promoveu a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor 
de FLAVIO SOARES MOURA FILHO E ANA CAROLINA CAVALINI DE CASTRO BATISTA, visando obter provimento liminar a 
fim de que seja decretada a indisponibilidade dos bens pertencentes aos requeridos, para ressarcimento da lesão causada ao 
Erário Municipal de Fortaleza do Tabocão-TO, até o valor limite de R$ 76.220,00 (setenta e seis mil e duzentos e vinte reais). 
Narra o autor, em síntese, que por meio da Portaria Ministerial, datada de 07 de fevereiro de 2019, a 03º Promotoria de Justiça 
de Guaraí instaurou o Inquérito Civil Público nº. 0322/2019, com o propósito de apurar eventuais irregularidades ocorridas no 
concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza do Tabocão, o qual  visava o preenchimento de vagas para o 
quadro permanente dos servidores públicos, a fim de atender às necessidades do município. 
O procedimento investigatório iniciou-se a partir do teor da decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – 
Processo nº. 7130/2016, onde na ocasião, a E. Corte de Contas do Estado do Tocantins julgou ilegal o concurso público regido 
pelo Edital nº 001/2016, de 10 de fevereiro de 2016, destinado ao provimento de vagas de cargos efetivos da Prefeitura de 
Tabocão. Na ocasião foram responsabilizados o senhor Flávio Soares Moura Filho – Prefeito à época e Senhora Ana Carolina 
Cavalini de Castro Batista – Presidente da Comissão Especial do Concurso Público, apontados com condutores das seguintes 
irregularidades: (a) ausência do estudo de impacto orçamentário financeiro; (b) não apresentação do pronunciamento do órgão 
de controle interno do Município, sobre a existência de recursos orçamentários; e (c) não apresentação de comprovação de 
publicidade dos Aditivos ao edital.  
Diante de tais irregularidades, ingressa com a presente ACP a fim de ressarcir o erário,  razão pela qual requer, em sede de 
liminar, a decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos até o valor limite para ressarcir a lesão causada ao Erário 
Municipal (R$ 76.220,00). 
No mérito, pugna pela procedência dos pedidos a fim de condenar os requeridos ao ressarcimento integral do dano ao Erário. 
Instruiu a inicial com a vasta documentação inserida nos anexos do “evento 1”. 
É o relato do essencial. Decido. 
DA IMPRESCRITIBILIDADE 
A Medida Provisória 2.180-35 introduziu o art. 1º-C na Lei nº. 9.494/97, que alterou a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), 
estabelecendo prazo prescricional de cinco anos para as ações que tenham por objeto a indenização por danos causados por 
agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 
Sinalizou, pois, pela prescrição quinquenal da Ação Civil Pública. 
Entretanto, cumpre consignar, que nossos Tribunais Superiores firmaram a orientação jurisprudencial de que as ações onde se 
pretende o ressarcimento ao erário podem ser ajuizadas a qualquer tempo, em virtude de serem acobertadas pela 
imprescritibilidade, conforme preceitua o art. 37, § 5º, da Constituição Federal Vigente. 
A despeito, colaciono os recentes entendimentos emanados pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF. Ag.Reg. no Recurso Extraordinário nº 606224 SE , Relator: Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/03/2013, Segunda Turma). (Negritei). 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO AO ERÁRIO. ARTIGO 37, §5º, 
DA CF. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA PELO PLENÁRIO E 
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO PARA SE IMPOR A CONDENAÇÃO AO 
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RESSARCIMENTO EM RAZÃO DO DANO CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUBMISSÃO DA MATÉRIA A REEXAME 
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, DETERMINANDO-SE O 
PROCESSAMENTO DO RECURSO OBSTADO NA ORIGEM. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente no 
sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimentos de danos ao erário. Precedentes: MS n.º 26210/DF, Tribunal Pleno, 
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 10.10.2008; RE n.º 578.428/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, 
DJe 14.11.2011; RE n.º 646.741/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.10.2012; AI n.º 
712.435/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.4.2012. 2. Agravo regimental. Pleito formalizado no 
sentido de submeter o tema a reexame do Plenário da Corte. Cabimento da pretensão, porquanto entendo relevante a questão 
jurídica e aceno com a necessidade de reapreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental provido, 
determinando-se o processamento do recurso extraordinário obstado pelo Tribunal de origem. (AI 819135 AgR, Relator(a):  Min. 
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 16-08-2013 PUBLIC 19-08-
2013).   
No mesmo sentido, ensina o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo[1], in litteris: 
“Em caso de atos de improbidade administrativa, sem prejuízo da ação penal cabível, o servidor ficará sujeito à suspensão dos 
direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento do erário, na forma e gradação prevista em 
lei (art. 37, § 4º), sendo imprescritível a ação de ressarcimento por ilícitos praticados por qualquer agente que cause prejuízo ao 
erário (art. 37, § 5º).” 
Assim, a norma constitucional houve por bem impor a imprescritibilidade da ação de ressarcimento, evitando que os 
administradores públicos e os terceiros ímprobos se locupletem às custas do erário público. 
Dessa forma, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992, refere-se somente às ações que 
visem a aplicação de sanções, sendo certo que o dever de ressarcir não tem natureza de sanção, mas de restabelecimento 
do status quo ante do erário público. 
Necessário registrar, ainda, que a ação civil pública pode ser utilizada para a tutela de interesses supra individuais, possibilitando 
a fixação de responsabilidade por dano ao erário, conforme leciona Alexandre de Moraes, em sua obra intitulada Direito 
constitucional, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 364: 
“A ação civil pública é o instrumento processual adequado conferido ao Ministério Público para o exercício de controle popular 
sobre os atos dos poderes públicos, exigindo tanto a reparação do dano causado ao patrimônio público por ato de improbidade, 
quanto a aplicação de sanções do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, previstas ao agente público, em decorrência de sua 
conduta irregular.” 
DA LEGITIMIDADE: 
A legitimidade ativa do Ministério Público para propor a presente ação advém de Preceito Constitucional (art. 129, III), do artigo 
5º da Lei 7.347/85, bem como é jurisprudência lastreada pela Súmula 329, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
No que tange a legitimidade passiva, à luz do artigo 37, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, e dos artigos 1º, 2º e 3º, da Lei nº 
8.429/92, a aferição da legitimidade se confunde com as suscitadas condutas dos requeridos e a consequente cognição do 
mérito da liminar pleiteada, o que passo a analisar doravante. 
O cerne da questão a ser em summaria cognitio, por ora, apreciada, diz respeito ao pedido de indisponibilidade dos bens dos 
requeridos, a fim de assegurar o ressarcimento ao Erário Municipal. 
Nesta fase inicial da ação civil pública deve o julgador analisar a existência de justa causa para a propositura da ação, sem 
realizar um juízo valorativo exauriente quanto ao mérito dos pedidos. Trata-se de exame superficial de indícios de materialidade 
e autoria dos atos que são imputados aos agentes públicos e aos terceiros. Presentes indícios suficientes de materialidade e 
autoria, que autorizam o recebimento da petição inicial, também é possível a decretação de indisponibilidade de bens do réu, 
como forma de assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, se constatado pela sentença a prática de ato 
ímprobo. 
Nesse aspecto, registre-se, apenas, que a medida cautelar constritiva de bens não possui caráter sancionador nem antecipa a 
culpabilidade do agente na prática do ato causador do dano, até mesmo em razão da perene reversibilidade do provimento 
judicial que quiçá a deferir. 
É imperioso ressaltar que a indisponibilidade de bens, ora perseguida liminarmente, diante de eventuais danos causados ao 
erário, revela nítido caráter cautelar, com vista a assegurar o cumprimento do julgado e evitar eventual desfazimento dos bens 
garantidores de possíveis danos. Portanto, possuindo natureza eminentemente cautelar, visa, precipuamente, viabilizar a 
efetividade do julgado, em caso de procedência da postulação ali formulada. Confira-se: 
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. I - Em se tratando de ação civil pública em que se busca o ressarcimento de 
dano ao erário, como no caso, a indisponibilidade de bens dos supostos responsáveis é medida que se impõe, em face do seu 
caráter nitidamente cautelar, de forma a viabilizar a efetividade do julgamento a ser proferido nos autos principais visando evitar 
eventual desfazimento dos bens garantidores de possíveis danos. Precedentes. II - Agravo desprovido. (TRF-1 - AG: 69796 AM 
0069796-30.2011.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 13/08/2012, 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.92 de 30/08/2012) 
Dito isso, vislumbro que é possível a decretação cautelar de indisponibilidade dos bens conforme perseguido, bastando, nesta 
análise perfunctória, a conjunção dos requisitos para tanto, isto é, a presença do fumus boni iuris, que reside na existência de 
fortes indícios de dano ao erário. 
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Impende salientar que o deferimento de tal medida tem amparo no artigo 19, da Lei 7.347/85, que determina a aplicação 
subsidiária do Código de Processo Civil às ACPs e, conforme disposto no art. 300 daquele diploma, pode ser exercido até 
mesmo sem a oitiva da parte oposta, já que o perigo na demora é implícito e intrínseco ao pedido, no caso. 
Frise-se que o decreto cautelar de indisponibilidade de bens, no âmbito das ações de improbidade e/ou ressarcimento ao erário, 
visa resguardar o interesse da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens. 
Por isto, a LIA, diante da rapidez dos mecanismos de transferência e ocultamento e dilapidação de patrimônios, que tornariam 
irreversíveis o ressarcimento ao erário a devolução do produto do enriquecimento, buscou assegurar efetividade à ação judicial 
destinada a sua reparação e afastou o requisito do periculum in mora, passando a presumi-lo. 
Corroborando o esposado, seguem alguns julgados: 
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS 
ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PRÁTICA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. DEFERIMENTO ANTES DA DEFESA PRÉVIA. 
POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. REVISÃO DOS REQUISITOS. 
SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a indisponibilidade 
de bens do ora agravante inaudita altera pars. A Ação Civil Pública foi proposta com base em alegadas irregularidades em 
compras efetuadas pela Prefeitura de Alcinópolis. 2. "O fato de a Lei 8.429/1992 prever contraditório prévio ao recebimento da 
petição inicial (art. 17, §§ 7º e 8º) não restringe o cabimento de tais medidas, que têm amparo em seus arts. 7º e 16 e no poder 
geral de cautela do magistrado, passível de ser exercido mesmo inaudita altera pars (art. 804 do CPC)" (EDcl no Ag 
1.179.873/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.3.2010). No mesmo sentido: REsp 880.427/MG, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.12.2008. 3. A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada, inclusive sob o rito do art. 
543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 (REsp 1.366.721/BA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para 
acórdão Ministro Og Fernandes, julgamento em 26.2.2014, ainda não publicado), no sentido de que, para a Medida Cautelar de 
indisponibilidade de bens, prevista na LIA, basta comprovar a verossimilhança das alegações, pois, pela própria natureza do bem 
protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da demora. Nesse sentido: REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012. 4. O acórdão recorrido 
está de acordo, portanto, com a jurisprudência do STJ. Aplica-se a Súmula 83/STJ. 5. O Tribunal a quo (fl. 1104/e-STJ) assentou 
que "o fumus boni iuris decorre dos diversos indícios de desrespeito da legislação atinente às licitações (Lei nº 8.666/93), 
apurados pelo inquérito civil nº 001/2005" e que "observa-se a juntada de várias notas fiscais emitidas pelo estabelecimento 
comercial sem a emissão de qualquer nota de empenho correspondente, inclusive com fortes indícios de fracionamento de 
licitação". 6. O acolhimento da tese de que não se faz presente o fumus boni iuris que fundamentou a decretação cautelar de 
indisponibilidade de bens remete ao exame dos fatos e provas dos autos, providência impossibilitada, no âmbito do Recurso 
Especial, pela Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 460.279/MS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 27/11/2014). 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE 
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 
8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de 
imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 
8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes 
fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda 
Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento 
consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 
em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 
8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de 
responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido 
dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade 
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em 
verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte 
Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta 
ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de 
Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos 
tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do 
enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração 
do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal 
requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do 
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acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por 
ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de 
Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na 
iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, 
o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, 
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de 
improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a 
indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 
8/2008/STJ. (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG 
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.  VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 535 NÃO CONFIGURADA. 
CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. 
DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. 1. Cuidam os autos de 
Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a ora recorrente e outros, em virtude de 
suposta improbidade administrativa envolvendo concessão e uso fraudulentos de créditos de ICMS. 2. Não está configurada 
ofensa aos arts. 165 e 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem conferiu fundamento suficiente à 
controvérsia que lhe foi apresentada, relativa à decretação de indisponibilidade dos bens. 3. A Ação Civil Pública por improbidade 
administrativa pode ser proposta contra qualquer agente público, inclusive os que integram a Administração Fazendária e, em 
quadrilha, montam créditos frios de ICMS. 4. É possível a determinação de indisponibilidade e seqüestro de bens, para fins de 
assegurar o ressarcimento ao Erário, antes do recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade. Precedentes do STJ. 5. 
Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1113467/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
09/03/2010, DJe 27/04/2011). 
Vislumbra-se, outrossim, que o fumus boni iuris reside na existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato 
ímprobo que teria causado dano ao erário municipal, ao passo que o periculum in mora está implícito, em atendimento ao 
constante no art. 37, §5º, da Constituição Federal. 
Portanto, dos elementos até agora existentes nos autos e da narrativa fática da inicial, é possível extrair indícios de materialidade 
e autoria de condutas que causaram prejuízo à fazenda pública municipal, que somente poderá ser constatado de forma efetiva 
em sede de cognição exauriente, durante o curso do processo, respeitado o devido processo legal. 
Compulsando os documentos acostados à exordial, depreende-se serem verossímeis as alegações Ministrais, já que, ao menos 
nesta fase processual, as provas carreadas apontam o norte de conduta tida como ímproba praticada pelos réus. 
Observa-se, em uma averiguação preliminar, indicativos de ilícito praticados pelos agentes públicos Flávio Soares Moura Filho 
(Ex-prefeito da cidade de Fortaleza do Tabocão-TO), o qual teria autorizado a realização do Concurso Público (Lei 001/2016) 
e homologado o seu resultado (Decreto nº 098/2016 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 4731 de 26/10/2016), mesmo 
sabendo que estava eivado de irregularidades, incorrendo, assim, em possível prática de atos diretamente relacionados à má 
gestão e à má aplicação dos recursos públicos. Já a Ana Caroline Cavaline de Castro Batista (ex-Presidente da Comissão 
Especial de Concurso Público) eram responsáveis pela organização do concurso e, ao que parece, agiram, no mínimo, com 
culpa grave, uma vez que não comprovaram a legalidade da despesa e o cumprimento dos limites prudenciais legais para a 
realização do certame.  
Como se observa da aferição das supramencionadas condutas, e com supedâneo na decisão proferida pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Tocantins em sede de inquérito civil, pode-se concluir que existem indícios suficientes a ensejar a concessão da 
medida liminar, na medida em que, ao que se vislumbra ao menos nesta fase processual, houve anuência e negligência dos 
agentes quanto à concordância em realização do referido concurso o qual possuía diversas 
irregularidades, ocasionando prejuízos aos cofres públicos, a fim de autorizar a determinação quanto à indisponibilidade dos 
bens, conforme dispõe o art. 37, §5º, da Constituição Federal, bem como nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil. 
Nesse diapasão, o texto constitucional (art. 37) ao apontar os princípios que devem ser observados pelo administrador público no 
exercício de sua função, inseriu o princípio da moralidade. Isso significa  que em sua atuação o administrador público deve 
atender aos ditames da conduta ética, honesta, exigindo a observância de padrões éticos, de boa-fé, de lealdade, de regras que 
assegurem a boa administração e a disciplina interna na Administração Pública. Moralidade administrativa está ligada ao 
conceito de bom administrador. (MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 1ª ed. Salvador: Juspodivm, 2005, p. 37). 
Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade, ele deverá 
respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui pressuposto de validade de todo ato 
administrativo praticado (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005, p. 296). 
Pois bem! A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade adquire o status de improbidade quando a conduta 
injurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador. À luz de 
abalizada doutrina, é correto afirmar que: 
 "a probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que 
pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa consiste no dever de o 
"funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou 
facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer". O desrespeito a esse dever é que 
caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é 
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uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem (José Afonso da Silva, 
Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p-669). 
Nesta senda, a lesão ao erário, mesmo que irrelevante ao caso a imposição dos tipos legais da improbidade, viola a moralidade 
administrativa e outros princípios e regras da Administração Pública. Dessa forma, a lesão é equivalente a corrupção 
administrativa, porquanto desvirtua a Administração Pública sendo condutas praticadas pelo poder público em afronto ao 
ordenamento jurídico, prejudicando e lesionando o bom funcionamento da administração em detrimento da maioria, ou seja, dos 
administrados. 
Pelo que exsurge dos autos, parece ter havido violação frontal aos princípios da Administração Pública, à Constituição e às 
normas infra-constitucionais, que geraram, prima facie, dano ao erário, pelo que, a priori, gera a obrigação de ressarcimento, o 
que, por ora se traduz, em sede a limine, em decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, a fim de assegurar, após 
cognição aprofundada e, se for o caso, a reposição dos valores ao erário. 
Em que pese, a aferição da prescrição quanto à pretensão de enquadramento das condutas como ímprobas, bem como, atento 
ao fato de que não é objeto destes autos, extrai-se da Lei de Improbidade Administrativa (8429/92), algumas condutas que 
causam lesão ao erário, o que vale transcrição, a título exemplificativo: 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no 
art. 1º desta lei, e notadamente: 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; (...) 
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou 
inidônea; 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie; 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; (Vide Lei nº 13.019, de 2014)  (Vigência) 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;(...) 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular; 
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada 
sem observar as formalidades previstas na lei;    (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 
Por fim, da própria regra geral do artigo 186 do Código Civil, impõe-se o dever de reparar por aquele que causou lesão à outrem, 
o que deve ser aferido no processo em tela, e para tal, por dependerem de dilação probatória a demonstração dos atos 
imputados aos requeridos, até mesmo o elemento subjetivo de cada indivíduo, ausente qualquer circunstância que demonstre, 
de plano, a improcedência do pedido inicial, o processamento da petição inicial é medida que se impõe e, por consequência, 
pelos argumentos dedutivos acima delineados, a constrição de bens através de mandado cautelar, também se adéqua ao 
caso.Ocorre, todavia, que somente após o trâmite regular do processo, será possível individualizar o quantum subjetivo que cada 
conduta e as consequentes lesões que causaram à administração pública. Também a possibilidade de determinação da 
indisponibilidade do dinheiro, deve, todavia, ser aplicada com cautela, em casos excepcionais e mediante motivação específica. 
Isto porque, se o executado é pessoa jurídica atuante, há probabilidade de que o bloqueio via BACENJUD obste as atividades 
das empresas envolvidas, o que não quer dizer que tal decisão não se reverta durante o decorrer da ação. 
Mesma ocasião se verifica em relação às pessoas físicas, já que há grande probabilidade de que o dinheiro, além de outros 
casos de impenhorabilidade, refira-se a vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, 
quantias recebidas por liberalidade de terceiro, ganhos de trabalhador autônomo, honorários de profissional liberal, ou seja, de 
caráter alimentar, pois destinadas ao sustento do então requerido e de sua família, por analogia ao art. 649, IV, do CPC. 
O objetivo de maior eficácia do processo não justifica, prima facie, o risco de bloqueio abrupto (on-line), por ora sendo viável a 
indisponibilidade dos bens imóveis (arts. 655, IV, 796, 798, CPC). 
Posto isso, por entender presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, e tendo por base legal o art. 7º da Lei 8.429/92 c/c 
art. 300, do CPC, defiro medida cautelar para DECRETAR A INDISPONIBILIDADE de bens dos requeridos até o limite de R$ 
76.220,00 (setenta e seis mil e duzentos e vinte reais), para tanto: 
1. Determino o bloqueio e indisponibilidade financeira e de bens móveis e imóveis via BACENJUD, RENAJUD e CNIB; 
2. Com observância do Provimento nº 39/2014, de 25 de Julho de 2014, do Conselho Nacional de Justiça, seja comunicado a 
Central Nacional de Indisponibilidade; 
3. Seja oficiado à ADAPEC, para informar a existência de semoventes em nome dos envolvidos nesta decisão, averbando a 
indisponibilidade de todo o rebanho, respondendo este ofício da existência de gados e sua localidade, dentro do prazo de 15 
dias; 
4. Seja oficiado à Junta Comercial do Estado do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí para informarem a existência de sociedades 
empresarias abertas em nome do atingido por esta decisão, cujas quotas deverão ser indisponibilizadas, devendo constar em 
qualquer certidão esta informação, fornecendo os dados das sociedades empresariais dentro de 10 dias;  
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5. Seja determinada a publicação no Diário da Justiça e Diário Oficial do Município da r. decisão concessiva da medida liminar, a 
fim de que chegue ao conhecimento de todos a indisponibilidade dos bens, até decisão final. 
Intime-se o Ministério Público do teor da presente decisão. 
Notifiquem-se os requeridos para manifestar sobre a pretensão autoral, nos termos do art. 17, §7º, da Lei de Improbidade, no 
prazo de 15 dias. 
Proceda a citação do Município de Fortaleza do Tabocão, para, caso queira, passe a figurar no pólo ativo na qualidade de 
litisconsorte da parte autora. 
Após manifestações, volvam os autos conclusos, para que se proceda nos termos do artigo 17, §§8º ou 9º, da Lei 8.429/1.992. 
Intimem-se. Cumpra-se. MANUEL DE FARIA REIS NETO, Juiz de Direito 
 

1ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA- PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor FÁBIO COSTA GONZAGA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital de INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com prazo de 60 (sessenta) 
dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio vem INTIMAR o HEVANDRO ARMIN ROMER, brasileiro, 
separado, motorista, nascido aos 09/08/1957, natural de Hidaial/SC,  filho de Verner Armin Romer e Verônica Romer, estando 
atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos supramencionados, cujo resumo segue transcrito: 
"[...] Daí porque, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE PARA CONDENAR HEVANDRO ARDIN ROMER ÀS PENAS DO ARTIGO 
306 do CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.DOSIMETRIA DA PENA: Não há circunstâncias judiciais desaforáveis. Fixo a 
pena base em 06 (seis) meses de detenção. Não há agravante. Deixo de aplicar a atenuante da confissão, uma vez que a pena 
já se encontra no seu mínimo legal (Súmula 231 STJ). Não há causa especial de diminuição de pena. Não há causa de aumento 
de pena. Torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa no importe individual de 1/30 (um 
trinta) avos do salário mínimo mensal e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 
automotor. Regime de cumprimento: ABERTO.SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por UMA RESTRITIVA DE DIREITO 
consistente em: Prestação pecuniária no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) que serão destinados para causas sociais. 
Publique-se. Registre-se e Intime-se. Com o trânsito em julgado: 1 – Formem-se os autos do processo de execução; 2 –Lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados e 3 – Comunique-se à Justiça Eleitoral. Guaraí/TO, 11 de fevereiro de 2020. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 
um (24/05/2021). Elaborado e conferido por mim, Aurenívea Souza Oliveira, Téc. Judiciária. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2813441 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: WANDERSON CARDOSO PORFIRIO 
OBJETIVO: Citação do requerido WANDERSON CARDOSO PORFIRIO cpf/cnpj n.º 02886619159 do inteiro teor do autos nº 
5000624-07.2009.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move CLEONE LOPES DOS SANTOS, inscrito no CPF/CNPJ 
sob o nº 02056342308, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no prazo de 15 
dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma do 
artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o 
prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 24 de Maio de 2021. Eu, Rafael 
Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDOS: MAURICIO CARDOSO CORREIA E SILVA e RENATO CARDOSO CORREA E SILVA 
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 0000262-12.2017.8.27.2722, Ação de Cobrança que lhe move 
BANCO DO BRASIL S/A, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 00000000000191, do inteiro teor da petição inicial, bem como para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o débito ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título de 
execução judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, ficando isentos de custas e honorários advocatícios em 
caso de cumprimento. OBJETO: 2311. VALOR DA CAUSA de R$ 670.847,22. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 12 de Abril de 2021. Eu, Rafael 
Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. FABIANO GONCALVES MARQUES. Juiz de Direito. 
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1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS   
A Drª. Cibele Maria Bellezzia, MMª Juíza de Direito em substituição da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0003540-79.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, 
move contra o(a) acusado(a) LUIZ HENRIQUE PODGURSKI, brasileiro, casado, pintor automotivo, nascido em 07 de abril de 
1.976, natural de Irati-PR, filho de Casemir José Podgurski e Ana Maria Podgurski, portador do RG n.º 65835002 SSP/PR e CPF 
n.º 644.395.771-72, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal. E, como não 
foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um 
advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 24/05/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

2ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n.º: 0010621-16.2020.8.27.2722 
Ação: MONITÓRIA 
Requerente: CORREA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA 
Advogado(a): Dr. FABIANO ALVES DE ABREU   TO005489 
Requerido(o): CARVAO SUPER EIRELI 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA (...)Isto posto, com fulcro no artigo 701, § 2º e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO e, via de conseqüência, declaro constituído o título executivo judicial, no valor informado na inicial, 
mais acréscimos legais (correção monetária a contar da emissão do título e juros de mora da primeira apresentação), bem como, 
honorários advocatícios que fixo 10%, devendo o feito prosseguir nos termos do art. 513 e seguintes do CPC.Intime a parte 
autora, publique-se o dispositivo da sentença no diário da justiça, após o trânsito em julgado evolua para cumprimento de 
sentença.Gurupi TO, 22 de maio de 2021. 
 
Autos n.º: 0008801-59.2020.8.27.2722 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM 
Autor: JOSÉ DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO 
Advogado(a): Dr. SINOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO TO006186 
Réu: EVÂNIO MARTINS RODRIGUES. 
Advogado(a): Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA (...)Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 
487, I do Código de Processo Civil para:- DETERMINAR a expedição de ofício ao DETRAN/TO para que proceda à transferência 
da motocicleta YAMAHA YBR 125 Factor E, placa MWD 8114, cor preta, ano fab/mod 2011/2011, chassi 9C6KE1510B0008703, 
RENAVAM 00322952948, para o nome do requerido, bem como todos os débitos desse bem perante o departamento estadual 
de trânsito, a seguradora e a SEFAZ.- INDEFERIR o pedido de condenação do requerido em danos morais.- CONDENAR o 
requerido no ressarcimento do valor de R$ 6.505,40 (seis mil, quinhentos e cinco reais e quarenta centavos), referente aos 
encargos inerentes ao veículo pagos após a transação, a baixa de restrição e a quitação do contrato de compra e venda, 
incidindo correção do desembolso e juros da citação; bem como, no estipêndio da multa pecuniária no valor R$ 1.000,00 (um mil 
reais), aplicando correção monetária do arbitramento; e ainda, em custas e honorários advocatícios que ora fixo em 15% (quinze 
por cento) sobre o valor sucumbido, nos moldes do art. 86 do CPC.Registrada e publicada pelo sistema. Intimem-se. Após o 
trânsito em julgado, em não havendo manifestação das partes no prazo legal, dê-se as devidas baixas, remetendo o feito a 
COJUN.Gurupi, 15 de janeiro de 2021. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º  0007513-13.2019.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por GUIOMÁ BEQUIMAN 
CARNEIRO em face de NILSON MARINHO NASCIMENTO e JACIRA MENEZES LINHARES NASCIMENTO, e por este 
meio CITA os requeridos, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros 
os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o 
acesso ao processo será através da Chave n.º 809412628819, 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 
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cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de março de 2021. Eu ____, Walber Pimentel de 
Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
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  00143542420198272722, de Ação de Tutela Antecipada 
Antecedente requerida por CLEONALDO WAGNER ANDRADE ARAUJO em face de RONEIR ALVES FERREIRA, e por este 
meio CITA o requerido RONEIR ALVES FERREIRA, BRASILEIRO, INSCRITO NO CPF Nº 828.417.306-97 E RG SOB Nº 
4.638.620 SSPGO, atualmente em lugar incerto ou não sabido, 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. 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 354349553319, 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 24 de maio de 2021. Eu, SUZIANE BARROS SILVEIRA FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, 
digitei e subscrevo. 
 

PALMAS 
1ª vara da fazenda e registros públicos 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO AS PARTES COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS:5001686-90.2011.827.2729 –  AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Adv.:  ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES 
Requerido: BOM JESUS COMERCIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA - ME 
Adv.: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES 
CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOÃO TELMO VALDUGA 
Adv.: WILSON LOPES FILHO 
RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES 
Requerido: MÁRCIO GODÓI SPÍNDOLA 
Adv.: LUANA TAINAH RODRIGUES DE MENDONÇA 
Requerido: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: DENYSE DA CRUZ COSTA ALENCAR 
CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA 
Requerente: ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: PÚBLIO BORGES ALVES 
Requerente: EDUARDO BONAGURA 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerente: ESPÓLIO DE EUDORO G. ZACHARIAS PEDROZA 
Adv.: EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES 
Requerente: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerente.: MARY MARQUES DE LIMA 
Adv.: RODRIGO DE CARVALHO AYRES 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida (evento 113, anexo “SENT1) dos autos acima mencionados. 
SENTENÇA:(...) III – DISPOSITIVO. Ante essas considerações, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da 
Lei de Improbidade Administrativa, e, por consequência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis objeto da demanda, 
ao mesmo tempo em que: a) EXCLUO o MUNICÍPIO DE PALMAS do polo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, 
EXTINGUINDO-SE o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. b) 
ACOLHO  o  ESTADO DO TOCANTINS  como assistente litisconsorcial (interessado) - artigo 124  do CPC. Havendo outros bens 
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eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, além dos imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, 
fica determinada a liberação imediata, independente do trânsito em julgado. Desapensem-se os autos da ação nº 5001432-
20.2011.827.2729. Ao final, após o trânsito em julgado e a baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da 
autuação eletrônica do feito e o seu consequente arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data 
certificada no sistema. (As) RONICLAY ALVES DE MORAIS, MM Juiz de Direito. 
ATO ORDINATÓRIO 
Fica as partes Requeridas ANTÔNIO LOPES BRAGA JÚNIOR, EDUARDO BONAGURA, MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, 
intimada da apelação interposta devendo apresentar contrarrazões  no prazo de 15 dias. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES COM PRAZO DE 15 DIAS 
  
AUTOS: 0026849-50.2017.8.27.2729 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL  
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Adv.: VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA 
Requerido: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BETEL 
Adv.: RAIMUNDO DE MOURA SILVA 
Requerido: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE PALMAS 
Adv.: MARCIO RODRIGUES DE CERQUEIRA 
Requerido: ASSOCIACAO ECOLOGICA DE PALMAS 
Adv.: ADRIANO CORAIOLA 
Requerido: INSTITUTO PROFESSORA MARIA ROSA VIVENDO O SOBRENATURAL DE DEUS 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: INSTITUTO RESTAURAÇÃO E PAZ 
Adv.: DENYSE DA CRUZ COSTA ALENCAR 
Requerente: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: BRUNO BAQUEIRO RIOS 
Requerido: NÚCLEO SOCIAL CASA DO OLEIRO 
Adv.: ADRIANO CORAIOLA 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida (evento 74, anexo “SENT1) dos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: III – DISPOSITIVO.  Diante do exposto, julgo improcedente a ação, e resolvo o mérito no termos do art. 487, I, do 
CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 19, Lei n.º 4.717/65). Com o trânsito 
em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Intimem-se. Palmas-TO, data certificada no sistema. (As) 
RONICLAY ALVES DE MORAIS, MM Juiz de Direito. 
ATO ORDINATÓRIO 
Fica a parte Requerida INSTITUTO PROFESSORA MARIA ROSA VIVENDO O SOBRENATURAL DE DEUS, intimada da 
apelação interposta devendo apresentar contrarrazões  no prazo de 15 dias. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES COM PRAZO DE 15 DIAS 
  
AUTOS: 5012091-88.2011.8.27.2729 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES 
Requerido: CLEIDMAR PEREIRA DOS SANTOS LOBO 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: ALEANDRO LACERDA GONÇALVES 
Adv.: ALEANDRO LACERDA GONÇALVES 
RODRIGO DE CARVALHO AYRES 
Requerido: ANDRÉ MARTINS PEREIRA 
Adv.: NÃO CONTITUIDO 
Requerido: HÉRCULES RIBEIRO MARTINS 
Adv.: ARISTOTELES MELO BRAGA 
Requerido: LUCAS ESTEVÃO DOS SANTOS PEREIRA 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerente: MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
Adv.: KAIQUE DE OLIVEIRA FRAZ 
Requerido: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA 
CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA 
Requerente: TAKAKO FUTIGAMI 
Adv. NÃO CONSTITUIDO 
INTERESSADO: ESTADO DO TOCANTINS 
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Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES 
INTERESSADO: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: ESTHER DE AMORIM MARINHO SIO 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida (evento 57, anexo “SENT1) dos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...) III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de 
Improbidade Administrativa, e, por consequência, determino a baixa das constrições sobre os imóveis. Ao mesmo tempo, 
fica INDEFERIDA a inclusão do Município de Palmas no polo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito sem 
resolução de mérito com relação ao ente municipal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. Havendo outros bens 
eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, que não sejam os imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede 
de liminar, fica determinada a liberação imediata, independente do trânsito em julgado. Ao final, após o trânsito e julgado e a 
baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da autuação eletrônica do feito e o seu consequente 
arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data certificada pelo sistema. (As) RONICLAY ALVES DE 
MORAIS, MM Juiz de Direito. 
ATO ORDINATÓRIO  
Fica as partes Requeridas TAKAKO FUTIGAMI, CLEIDMAR PEREIRA DOS SANTOS LOBO, intimada da apelação interposta 
devendo apresentar contrarrazões  no prazo de 15 dias 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS: 5012698-04.2011.8.27.2729 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Adv.: ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES 
Requerido: PEDRO HENRIQUE PEREIRA CAMELO 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Adv.: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES 
MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA 
PÚBLIO BORGES ALVES 
THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: NIVAIR VIEIRA BORGES 
Requerido: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO 
Requerido: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA 
Adv.: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES 
Requerente: NÚBIA CRISTINA DE SOUZA PARENTE 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerido: RONISON PARENTE SANTOS 
Adv.: NÃO CONSTITUIDO 
Requerente: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE 
Adv.: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA 
JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA 
NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS 
Requerido: RUY ADRIANO RIBEIRO 
Adv.: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO 
INTERESSADO: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: ESTHER DE AMORIM MARINHO SIO 
Fica à parte requerente intimada da sentença proferida (evento 62, anexo “SENT1) dos autos acima mencionados. 
SENTENÇA: (...)III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO INICIAL , nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei de 
Improbidade Administrativa, e, por consequência, determino a baixa das constrições sobre o imóvel objeto da presente ação. Ao 
mesmo tempo, fica indeferida a inclusão do Município de Palmas no polo ativo, em face da sua ilegitimidade ativa, extinguindo-se 
o feito sem resolução de mérito com relação ao ente municipal. ACOLHO o ESTADO DO TOCANTINS como assistente 
litisconsorcial (interessado) - artigo 124 do CPC. Havendo outros bens eventualmente bloqueados, móveis ou imóveis, além dos 
imóveis objetos da demanda, por decisão proferida em sede de liminar, fica determinada a liberação imediata, independente do 
trânsito em julgado. Ao final, após o trânsito e julgado e a baixa das constrições sobre os imóveis, promova-se a correção da 
autuação eletrônica do feito e o seu consequente arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Palmas-TO, data 
certificada pelo sistema. (As) RONICLAY ALVES DE MORAIS, MM Juiz de Direito. 
ATO ORDINATÓRIO  
Fica as partes Requeridas RONISON PARENTE SANTOS, NÚBIA CRISTINA DE SOUZA PARENTE, PEDRO HENRIQUE 
PEREIRA CAMELO, intimadas da apelação interposta devendo apresentar contrarrazões  no prazo de 15 dias 
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2ª vara da fazenda e registros públicos 

Às partes e aos advogados 
  
 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO  
  AUTOS Nº: 0042989-57.2020.8.27.2729 
  Requerente: GEORGIA BELTRÃO LEAL 
  Requerido(a): ESTADO DO TOCANTINS/ EDUCON DE SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO   CONTINUDA LTDA  
DESPACHO: Fica o advogado da parte autora DR. JEAN DE ALBUQUERQUE DE HOLANDA, OAB/PB18690 para se cadastrar 
no sistema  E-proc em 10 dias, conforme despcho a seguir transcrito: DESPACHO/DECISÃO: “ Intime-se o representante 
processual da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para que efetive o cadastramento no sistema E-Proc em 10 dias.Em 
caso de inércia do mesmo, intime-se via Correios a parte requerente para que constitua Advogado cadastrado no sistema E-
Proc, em 10 dias, sob pena de extinção. As: José Maria Lima. Juiz de Direito." Eu Elizângela Alves Barros que digitei e subscrevi. 
  
 

4ª vara criminal execuções penais 

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 00272720520208272729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: FELIPE GOMES DE SOUSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª 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) FELIPE GOMES DE SOUSA, brasileiro, convivente, natural de Paulo Ramos/MA, nascido aos 21/06/1995, 
filho de Maria do Rosário Gomes de Sousa, portador da Cédula de Identidade n. 1281134 (SSP/TO), inscrito no CPF/MF sob o n. 
059.799.651-22?, 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 0027272-05.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: 
"FUNDAMENTAÇÃO: A presente ação penal é de iniciativa pública incondicionada, detendo, portanto, o representante do 
Ministério Público a necessária legitimidade para a propositura da actio, tendo no curso da demanda restados satisfeitos todos os 
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo nulidades a serem sanadas, estando maduro para 
a análise do mérito. O processo encontra-se regular, uma vez que os réus tiveram asseguradas todas as garantias, como a 
ampla defesa e o contraditório. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas 
questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES: Incumbe 
verificar se os autos fornecem elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria e da materialidade do delito 
descrito na denúncia imputados aos réus. Para tanto, resta imprescindível o exame dos elementos probatórios colhidos nos 
autos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (CPP, art. 155). [...] A materialidade do delito encontra-se estampada no evento 
nº 01 dos autos do Inquérito Policial, por meio do Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo nº 2556/2020 (evento 
44 IP), os quais atestam a apreensão de maconha 2 (duas) grandes barras de “CRACK”, com massa líquida total de 93,3g 
(noventa e três gramas e três decigramas). Tal substância é considerada ilícita nos termos da Portaria nº 344/98 da Secretaria de 
Vigilância Sanitária (SVS/MS). Passo à análise em relação à autoria. [...] O representante do Ministério Público desistiu da oitiva 
da testemunha RAILANE DE SOUSA LOPES, não havendo objeção por parte da defesa. Nesse passo, é importante destacar 
que os depoimentos prestados em Juízo por policiais que participaram das diligências de prisões em flagrante é plenamente 
válido e suficiente para amparar o decreto condenatório, desde que colhido em obediência ao contraditório e se encontre em 
harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, uma vez que se cuida de agente público que presta 
depoimento sob compromisso de dizerem a verdade. [...] DA CONDUTA DO ACUSADO FELIPE GOMES DE SOUSA: Em assim 
sendo, verifico que na decisão que concedeu a liberdade provisória para o acusado estabeleceu, nos termos do art. 319 do CPP, 
três condições, sendo: Não acessar ou frequentar bares e estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas; Não ausentar-se da 
Comarca por mais de 10 dias sem comunicar previamente a este Juízo; Recolher-se em seu domicílio no período noturno e nos 
dias de folga, conforme endereço que deverá ser informado por meio de comprovante nestes autos no prazo de 10 (dez) dias. 
(Evento 8, autos n. 00226905920208272729). O fato do acusado não ter sido encontrado no endereço informado aos autos, já 
caracteriza uma das condutas descritas no art. 367 do CPP, logo, o prosseguimento do feito com relação ao denunciado faltante 
é medida que se impõe. Pois bem, do contexto fático, denota-se que a peça exordial tem total procedência quanto ao crime de 
tráfico de drogas. Explico. É que os policiais que participaram da prisão do réu e apreensão das substâncias entorpecentes 
ratificaram as declarações prestadas por ocasião da lavratura do flagrante. As testemunhas de acusação, ouvidas em Juízo 
foram claras em narrar, com riqueza de detalhes, as circunstâncias anteriores e as que ocorreram durante a prisão dos réus. 
Conforme consta dos depoimentos, no dia 20/05/2020, MATEUS, vulgo “Gibi”, na Quadra 606 Sul, simulando estar armado, 
subtraiu para si o aparelho celular da vítima Patrícia Cristina Lucas de Negreiros. Por conseguinte, ao chegar em casa, a vít ima 
Patrícia informou o ocorrido a seu pai e ambos saíram à procura do assaltante, encontrando a motocicleta utilizada por MATEUS 
estacionada de frente a uma residência na Quadra 612 Sul, próxima ao local do roubo.   Os policiais militares que depuseram em 
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juízo, relataram que estavam em ronda ostensiva, quando foram acionados pela vítima Patrícia, que informou que seu aparelho 
celular havia sido roubado, e que teriam localizado a moto na qual teria sido efetuado o roubo.  A par das informações, os 
militares diligenciaram para localização da moto, tendo encontrado o veículo parado em frente a uma residência. Ao pararem e 
perscrutarem o que ocorria dentro da casa, avistaram três homens, sendo que um ao avistar a polícia pulou o muro, 
posteriormente constatado tratar-se da pessoa de Mateus. Em seguida, foram identificados os réus Felipe e Felisan. Em busca 
domiciliar ao imóvel de Felipe, lograram êxito em apreender drogas, mais precisamente Crack, pesando aproximadamente 93,3 
gramas, além de objetos oriundos de furto/roubo. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o réu Felipe assumiu a 
propriedade do entorpecente apreendido em sua residência, bem como confessou comercializar substâncias entorpecentes e 
que também trocava a droga por produtos oriundos de furto/roubo. Ademais, vislumbro que a abordagem do acusado não foi 
fruto do mero acaso, mas sim, como dito acima, em consequência da denúncia da vítima de roubo, de que naquela residência 
possivelmente estaria o produto oriundo da prática delitiva. Soma-se a isso, aquela residência já era conhecida pelos policiais 
como uma boca de fumo e, que naquele local ocorria a comercialização de substancias entorpecentes. Vale ressaltar que além 
da expressiva quantidade de droga apreendida, na residência do denunciado foram encontrados elementos que denotam a 
prática de tráfico de drogas exercida naquele local. Conforme se denota, na residência foi apreendido objetos oriundos de 
roubo/furto, prática costumeira entre usuários e traficantes, que angariam os objetos de crime como forma de pagamento pelo 
entorpecente repassado. Vislumbro que todos os fatos apresentados pelas testemunhas de acusação são claramente 
comprovados nos autos de Inquérito Policial, condizendo e reforçando todas as provas angariadas no caderno investigativo. 
Importante mencionar que foi apreendido quase cem gramas de Crack na quitinete em que o réu residia, e que tal substância 
esta elencada no rol das cinco substâncias mais viciantes e com danoso efeito ao cérebro, razões pelas quais fazem a sua 
grama chegar a alto valor. Diante desse contexto, as provas colhidas nos autos, caminham a passos largos a indicar que as 
circunstâncias descritas convergem todas no sentido de que as drogas apreendidas eram de propriedade do réu, e que pela 
quantidade, outra conclusão não há, de que possuía clara finalidade mercantil. Portanto, a tese da defesa não merece ser 
acolhida, na medida em que todas as provas dos autos indicam que o acusado mantinha em depósito quantidade de drogas 
apreendidas e que tais destinavam-se à comercialização entre os usuários que ali frequentavam. Consigno, por oportuno, que a 
modalidade guardar/ter em depósito substâncias entorpecentes, de per si, como um dos tipos penais previstos no artigo 33, 
caput, da Lei de Drogas, caracteriza o referido crime. Oportuno mencionar que o réu apesar de primário, foi denunciado nos 
autos nº 00085057920218272729 por ter supostamente infringido o artigo 14 e 15 da Lei 10.826/03. Tal situação não influi para o 
deslinde da presente ação penal, mas aclara o constante envolvimento do acusado no submundo do crime. Em análise, observo 
que além do depoimento do réu perante a autoridade policial, os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, corroboraram 
com os elementos colhidos na fase investigativa, razão pela qual estou convicto quanto à prática do tráfico ilícito de entorpecente 
exercida pelo réu Felipe. Não há que se falar, portanto, que não há nos autos provas da ocorrência do delito de tráfico ilíci to de 
drogas. Não há somente provas produzidas extrajudicialmente. [...] DISPOSITIVO: Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a pretensão estatal e, por conseguinte, CONDENO FELIPE GOMES DE SOUSA pela prática dos crimes 
tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), e artigo 180, §1º, § 2º, do Código Penal. CONDENO 
FELISAN NUNES DA LUZ, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, caput, e artigo 307, ambos do Código Penal. 
ABSOLVO-O, dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, § 1º, § 2º do Código Penal com 
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. [...] DA INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL E REGIME 
DE CUMPRIMENTOS DA PENAS APLICADAS: condenar FELIPE GOMES DE SOUSA nas penas do artigo 33, caput, da Lei 
11.343/06- condeno-o a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 417 dias multa, e com relação ao artigo 180, 
§ 1º, § 2º, do Código Penal,  a pena de 03 (três) anos de reclusão, e 10 dias multa. Desta forma, torno definitiva a pena de 
FELIPE GOMES DE SOUSA em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa. 
5.2) condenar FELISAN NUNES DA LUZ nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal condeno-o a pena de 04 (quatro) anos 
e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 dias multa,  com relação ao artigo 307 do Código Penal, a pena de 03 (três) meses de 
detenção. Desta forma, torno definitiva a pena de FELISAN NUNES DA LUZ em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão 
e 12 (doze) dias-multa. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada aos condenados, conforme previsto no artigo 44 
do Código Penal, pois as penas aplicadas aos acusados são superiores a quatro anos. [...] Fixo o regime SEMIABERTO para o 
início de cumprimento de pena para o acusado FELIPE. Para FELISAN, em razão da reincidência, o regime será o FECHADO. 
[...]". ALLAN MARTINS FERREIRA- Juiz de Direito." Palmas, aos 24/05/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e 
subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1300/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 24 de maio de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
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CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art.1 alterar o anexo I da Portaria nº 053/2020, para o fim de registrar que o plantão judicial do período de 28/05/2021 às 18h a 
04/06/2021, às 12h, será cumprido pelo magistrado Allan Martins Ferreira, servidor Fábio G. Bonfim e oficiala de 
justiça Stefana Evangelista Rodrigues. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e quatro (24) dias 
do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Juizado especial cível e criminal - norte 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DO DESPACHO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MÁRCIO BARCELOS COSTA, Juiz de Direito do 3° Juizado Especial Cível e Criminal, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio CITA a parte abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0012336-14.2016.8.27.2729/TO 
CHAVE Nº: 577943104216 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: FLAVIO LUIZ AGNOLIN 
ADVOGADOS: GILSIMAR CURSINO BECKMAN 
EXECUTADO: EDIVALDO BOTELHO PINHEIRO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado EDIVALDO BOTELHO PINHEIRO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o 
nº 295.087.111-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da parte expositiva do DESPACHO 
disponibilizado no evento 9, no prazo de 3 (três) dias. DESPACHO: "1) A citação da parte devedora, certificando a hora, bem 
assim para que pague, no prazo de 03 (três dias) dias, o principal e demais cominações legais, ou ofereça bens à penhora, 
suficientes para assegurar a totalidade do débito, obedecendo o art. 835 do NCPC. 2) Não o fazendo, proceda a penhora de 
tantos e quaisquer bens na posse do mesmo, quantos necessários até atingir o valor do débito. Recaindo a penhora sobre bens 
móveis ou semoventes nomeie-se depositário o devedor ou a quem ele indicar; se em bens imóveis, intime-se o cônjuge do(a) 
devedor(a). Proceda-se, também, a avaliação. 3) Restando infrutífera a tentativa de penhora junto ao executado, proceda-se a 
penhora via Sistema Bacenjud. 4) Cientifique-se a parte devedora que poderá opor embargos à execução quando da sessão 
conciliatória, que será designada, ou, caso reconheça o débito, poderá efetuar o pagamento de 30% do valor total e requerer o 
parcelamento em até 06 vezes.(...)Palmas - TO, 14/06/2016. Jordan Jardim - Juiz de Direito" Valor do 
débito: R$ 13.228,43 (Treze mil, duzentos e vinte e oito reais, e quarenta e três centavos). 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DO DESPACHO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
MÁRCIO BARCELOS COSTA, Juiz de Direito do 3° Juizado Especial Cível e Criminal, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio CITA a parte abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 0020902-10.2020.8.27.2729/TO 
CHAVE Nº: 658720165520 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: FRANCISCA SULINO DOS SANTOS 
ADVOGADOS: RAFAEL SULINO DE CASTRO 
EXECUTADO: DANUBIO COSTA NOGUEIRA 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado DANUBIO COSTA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, profissão desconhecida, portador do 
RG nº 978.000 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 060.594.761-98, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
ciência da parte expositiva do DESPACHO disponibilizado no evento 14, no prazo de 3 (três) dias. DESPACHO: "(...) o devedor 
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deve ser citado para em até 03 (três) dias pagar a dívida, provar que já a pagou ou nomear bens à penhora, observando a ordem 
preferencial do artigo 835 do CPC; O devedor deverá ficar ciente que a ausência de indicação de bens à penhora pode lhe 
ensejar a aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça (Artigo 774 do CPC).Caso o devedor queira 
fazer a opção pelo pedido de parcelamento contido no artigo 916 do CPC, deverá fazer o depósito de 30% do valor do débito 
reclamado à vista, atualizado até a data do pagamento, nos 03 (três) dias acima mencionados, e comprová-lo nos autos, 
devendo a secretaria intimar o exequente para se manifestar acerca do requerimento do executado em até 05 (cinco) dias, como 
determina o §1º. Referido depósito poderá ser levantado pelo credor caso aceite o pedido de parcelamento. Palmas - 
TO, 05/06/2020. Marcelo Faccioni - Juiz de Direito" Valor do débito: R$ 8.958,30( oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e 
trinta centavos). 
 

Juizado especial cível e criminal - taquaralto 
Intimações aos advogados 

Autos: 0007629-61.2020.8.27.2729 Chave: 499438497520 
Requerente: MATHEUS PEREIRA MARTINS 
Advogado: Paulo Marcos do Nascimento Lacerda – OAB/TO 6073 
1º Requerido: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A 
Advogado: Gustavo Bismarchi Motta – OAB/SP 275.477 
2º Requerido: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA 
Advogado: Angelo de Oliveira Spano – OAB/SP 314.472 
SENTENÇA: Cuidam-se de embargos de declaração oposto sob a alegação de omissão na sentença recorrida. Instado, o 
embargado repeliu a pretensão. Ante a tempestividade, passo à análise. Os embargos declaratórios prestam-se ao aclaramento 
de obscuridade, a supressão de ponto omisso, a eliminação de contradição ou correção de erro material constante do julgado, 
conforme dicção do art. 48 da Lei n.º 9099/95 c/c art. 1022 do Código de Processo Civil. No que tange às questões aduzidas nas 
razões dos embargos, é claro o inconformismo a partir da intenção de rediscussão do mérito, o que desafia expediente recursal 
diverso. Com efeito, a embargante visa repisar a matéria fática e probatória, o que não tem espaço neste momento processual. 
Em que pese o inconformismo da parte quanto ao resultado da lide, esse juízo fundamentou satisfatoriamente os motivos que 
desaguaram na procedência do pedido de compensação moral, ao passo que a insatisfação da parte deve ser projetada na via 
recursal adequada.Não há pertinência para a manifestação exigida em sede de embargos declaratórios, visto que conforme 
consta em sentença esse juízo entendeu preenchidos os requisitos do abalo a honra e moral do autor, ao passo que apenas a 
instância superior pode apresentar entendimento diverso, se for este o caso. No mais, as teses que poderiam infirmar o 
convencimento do magistrado quanto a efetiva contratação e validade do contrato, foram, com a devida venia, satisfatoriamente 
equacionadas pelo julgador. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e os REJEITO, em virtude da ausência de 
omissão na sentença embargada. Publique-se. Intime-se. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. Rubem Ribeiro de 
Carvalho – Juiz de Direito. 
INTIMAÇÃO: Em virtude da implantação do sistema eletrônico de processos e-Proc, fica o Causídico: Dr Gustavo Bismarchi 
Motta – OAB/SP 275.477, intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar seu cadastro junto ao sistema retro mencionado, 
conforme regulamento instituído pela Portaria 116 de 2011, com fito de receber as intimações do processo acima descrito, vez 
que foi pedido exclusividade das notificações. Palmas, 24 de maio de 2021. Sebastião Rodrigues Tavares – Técnico Judiciário de 
1ª Instância. 
 

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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00428342520188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EDLUSA PORTELA VASCONCELOS DO AMARAL, CNPJ/CPF 
nº 012.411.664-71, 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00418590320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: JULIANO DE CASTRO RISPOLI ALVES, CNPJ/CPF nº 
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789.568.111-72, 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 CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do sócio: ANA PAULA ALVES MIRANDA BARROS, CPF/CNPJ: 
00983581118, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  5000252-08.2007.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se 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 à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: SILVAN DOS SANTOS FERREIRA – CNPJ/CPF: 
886.748.861-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0051234-91.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: LEILIANE VIEIRA DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 
00925938106, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº   0034486-81.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: GEOVANE ALVES DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 
88211975149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0053987-21.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: LUCIANO FREIRE VIEIRA – CNPJ/CPF: 01787678164, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº   0033975-83.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva 
supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: RODRIGO COSTA TORRES – CNPJ/CPF: 00700459170, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0054669-73.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: RUBENS MARIO DA SILVA – CNPJ/CPF: 34152512172, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº   0048656-58.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 
bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ORLANDO TAVARES DE ALMEIDA – CNPJ/CPF: 
38043122172, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0035133-76.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ROSIMAR ALVES DE BRITO – CNPJ/CPF: 622.860.563-
15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0035522-61.2019.8.27.2729   , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 
bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: SILVIA REGINA SOUZA REIS  – CNPJ/CPF: 912.437.773-
20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº   0049111-23.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 
bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: VALDERINA RODRIGUES DA SILVA  – CNPJ/CPF: 
577.568.211-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº   0051459-14.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: FLORISVALDO OLINDO DE OLIVEIRA  – CNPJ/CPF: 
147.693.951-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº    0047848-53.2019.8.27.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ANTENOR SANTANA DA SILVA  – CNPJ/CPF: 
546.707.641-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº     0047937-76.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: FRANCISCA FILHA DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 
005.681.651-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0048260-81.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ARNALDO LISBOA DO CARMO – CNPJ/CPF: 
281.473.591-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0048267-73.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: FRANCISCO DE ASSIS DIAS  – CNPJ/CPF: 136.616.393-
15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº   0047841-61.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 
bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ADAILSON AGUIAR CRUZ  – CNPJ/CPF: 402.324.413-91, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0049189-17.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: GENIVALDO FERNANDES DA SILVA  – CNPJ/CPF: 
556.165.421-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº   0049184-92.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: LEANDRO GOMES BARBOSA – CNPJ/CPF: 962.323.821-
53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0051307-63.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00107989520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOSÉ ALBERTO BASTOS. CNPJ/CPF nº 171.047.501-
34 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00108489220148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado SIDNEY SANTOS. CNPJ/CPF nº 10.901.794/0001-18 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00203181620158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DERIVON LOPES SANTAREM. CNPJ/CPF nº 852.211.471-49 
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 EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50089956520118272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada intimada, na pessoa de sua procuradora Dr PEDRO BULCÃO e EDUARDO 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4967 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2021 32 

 

 
 

AUGUSTO PENTEADO, inscritos na OAB/RJ sob o nº 128.792 e 88.737, constituída em procuração constante no evento 
evento 32, intimada no prazo de 15(quinze) dias para tomar ciência da decisão no evento 41, tendo em vista que na exceção de 
pré-executividade consta pedido para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados, sob 
pena de nulidade.  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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00345662120148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO. CNPJ/CPF nº 235.396.152-
53 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00189408820168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARCIONE SILVA BANDEIRA. CNPJ/CPF nº 845.652.411-53 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00344971320198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARIA DA GUIA VIEIRA SILVA. CNPJ/CPF nº 389.468.741-
04 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00302537520188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ATLHETICA FITNESS CENTER LTDA -ME . CNPJ/CPF nº 
15.516.242/0001-00 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00013824020158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado OTAVIA SOTERO CAMPOS E CAMPOS . CNPJ/CPF nº 
05.665.116/0001-63 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, 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00092561320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado NEDI ROVERSI - ME. CNPJ/CPF nº 05.665.116/0001-
63 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50362408020138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DOMINGOS DE ALENCAR ALVES. CNPJ/CPF nº 
09.278.724/0001-76INTIMADO 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00431930920178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ELEUSA DE MELO. CNPJ/CPF nº ELEUSA DE MELO 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00452523320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado EDNA MEIRELLES LEAO - ME. CNPJ/CPF nº 21.013.575/0001-19. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50410613020138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JULIANA PEREIRA FERNANDES. CNPJ/CPF nº 303.175.868-40 . 
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, 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00432575320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado REGINALDO ROSSI DE ARAUJO. CNPJ/CPF nº 205.089.212-87 . 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00319429120178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DIJALMA AQUINO NOLETO. CNPJ/CPF nº 303.177.621-68 . 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00402842820168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado EUVALDO DIAS NOLETO. CNPJ/CPF nº 770.486.281-20  . 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50028359220098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARIA CELI TEIXEIRA LIMA. CNPJ/CPF nº 233.562.511-04. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00230743220148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado HELENA BEZERRA LIMA DOS SANTOS. CNPJ/CPF nº 
04.990.741/0001-18 . 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_____ 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00353526520148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado FRANCISCA SILVA. CNPJ/CPF nº 047.716.663-69 . 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00393015820188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado S R ABRANTES JUNIOR - M E. CNPJ/CPF nº 08.226.784/0001-82. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00307639320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado SERGIO TORRES DE SOUSA. CNPJ/CPF nº 12.797.527/0001-78. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00087500320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CICERA FERREIRA SILVA. CNPJ/CPF nº 244.175.722-91. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00297549620158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado PAULO ERNANDES MILHOMEN DA LUZ. CNPJ/CPF nº 
626.369.441-68 . 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_____ 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00297549620158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado PAULO ERNANDES MILHOMEN DA LUZ. CNPJ/CPF nº 
626.369.441-68 . 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00253579120158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ALLINE KITIA DOMINGOS DE AQUINO. CNPJ/CPF nº 
11.938.844/0001-02 . 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00370215120178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LUZIA RODRIGUES DA LUZ. CNPJ/CPF nº 955.903.071-04. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00393041820158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DINAR COELHO DA SILVA. CNPJ/CPF nº 662.914.963-72. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00441995120178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado EDSON DIAS DOS SANTOS. CNPJ/CPF nº 909.772.544-53 . 
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, 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00270597220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LAIS RODRIGUES DE SOUZA. CNPJ/CPF nº 431.167.792-87. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00310696220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LUEBETH LOPES BRANDAO. CNPJ/CPF nº 626.353.791-49. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00310730220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LAVINA RODRIGUES ALENCAR SOARES. CNPJ/CPF nº 
928.363.301-63. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00310730220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LAVINA RODRIGUES ALENCAR SOARES. CNPJ/CPF nº 
928.363.301-63. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50071979820138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JANIO BALBINO. CNPJ/CPF nº 626.345.931-04. 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 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00289710220188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MIRAINDIA GOMES DE SOUSA - ME. CNPJ/CPF nº 
14.129.610/0001-02 . 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00292291220188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOSE RODRIGUES DOS SANTOS ME. CNPJ/CPF nº 
14.537.855/0001-60. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00347945920158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ARILTO VITORIO SARTORI-ME. CNPJ/CPF nº 03.217.935/0001-
12. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00223964620168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado REGINALDO SILVA SANTANA. CNPJ/CPF nº 105.456.958-48 . 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00273117020188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CELSON SOARES DE QUEIROZ. CNPJ/CPF nº 219.955.675-15. 
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, 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50226260820138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado AURIVAN RODRIGUES DE SOUSA. CNPJ/CPF nº 016.732.691-
09. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00238148720148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DOMINGAS PERREIRA DE SOUZA. CNPJ/CPF nº 762.601.511-
87 . 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50193682420128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado IRON DE LIMA PEREIRA MARQUES. CNPJ/CPF nº 058.611.011-
91. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00461972020188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ADAO LUIZ BARBOSA LEAL. CNPJ/CPF nº 601.549.771-87 . 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00280609220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARIA LUCIA DOS SANTOS CABRAL. CNPJ/CPF nº 
376.683.663-34. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00055487620198272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOSÉ FERREIRA PONTES. CNPJ/CPF nº 095.290.121-87. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00059661420198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DENIVALDO BATISTA DE ABREU. CNPJ/CPF nº 688.639.001-
59 . 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00057314720198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado SILVIO CESAR OLIVEIRA CARVALHO. CNPJ/CPF nº 
401.073.453-15. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00075860320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARCOS HAUEISEN PIMENTA RUAS. CNPJ/CPF nº 
709.734.827-53. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00230803920148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado LUISA GONSALVES FONSECA. CNPJ/CPF nº 973.119.871-72 . 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00037828520198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado A. X. COSTA - ME. CNPJ/CPF nº 07.345.993/0001-82. INTIMADO 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50308572420138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOSÉ DE RIBAMAR ALVES BARBOSA. CNPJ/CPF nº 
158.617.673-00. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50006242020088272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DIVINO RODRIGUES DA SILVA - ME. CNPJ/CPF nº 
00.994.214/0001-20 . 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50010720320028272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JANICE DE SOUZA VALLE - ME. CNPJ/CPF nº 343.873.901-15. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00164124720178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado AGAMENON AZEVEDO DOS REIS. CNPJ/CPF nº 849.235.551-49. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00306028320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado RILDO JOSE CARDOSO. CNPJ/CPF nº 873.272.521-34 . 
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 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00555349620198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARIA RITA DE SOUSA. CNPJ/CPF nº 370.330.002-78. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00000832320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CARLOS AUGUSTO SCOLAR. CNPJ/CPF nº 403.807.349-15. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00033336920158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado A S DA COSTA. CNPJ/CPF nº 12690719000180. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00305031620158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado REJANE MOURÃO DA SILVA. CNPJ/CPF nº 634.101.331-00. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00277768420158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado ALEXANDRE ALVES MOREIRA. CNPJ/CPF nº 278.337.711-04. 
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 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00009724020198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado ANTONIO DE SOUSA FERREIRA. CNPJ/CPF nº 770.425.731-53. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00449047820198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES 
LTDA. CNPJ/CPF nº 08.571.264/0001-07. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50014981520028272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado DIVA DE OLIVEIRA - ME. CNPJ/CPF nº 03264360000270. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50008899520038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado FRANCISCA LOPES CARVALHO. CNPJ/CPF nº 648.456.721-20. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50008899520038272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado FRANCISCA LOPES CARVALHO. CNPJ/CPF nº 648.456.721-20. 
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, 
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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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00148088020198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado LUZIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO. CNPJ/CPF nº 
697.603.901-59. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00062150420158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado FERNANDA GOMES ALMEIDA. CNPJ/CPF nº 957.964.281-87. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50028485720108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado VALMIR GONCALVES DA SILVA. CNPJ/CPF nº 626.356.971-91. 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00298427120148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ADILSON ALVES SOUSA. CNPJ/CPF nº 023.782.461-29. 
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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ALESSANDRO BRAGA GOMES – CNPJ/CPF: 
808.165.681-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00449928220208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JANAINA RENSI CASTALDO – CNPJ/CPF: 196.555.318-
48 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00471285220208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JULLYANA MARANHAO SANTOS – CNPJ/CPF: 
012.061.381-65, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00463456020208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JULLIANA DUARTE BUCAR – CNPJ/CPF: 025.560.931-
02, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00463499720208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JOÃO CARLOS COSTA CARNEIRO – CNPJ/CPF: 
118.213.961-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00462832020208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: AGUINALDO MENDES CARVALHO – CNPJ/CPF: 
777.120.561-53 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00517796420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: RODRIGO CARLOS CADORE – CNPJ/CPF: 016.297.971-
11, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00349934220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MARIA DE FATIMA DA LUZ – CNPJ/CPF: 003.452.381-
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25 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00491719320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: EDILSON ALVES DA SILVA – CNPJ/CPF: 234.926.192-15, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00480953420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MOURA &amp; REZENDE LTDA – CNPJ/CPF: 
04.769.913/0001-28, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00388390420188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: RITA ALVES DE MIRANDA – CNPJ/CPF: 504.817.203-59, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00556518720198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO ALVES CRUZ –
 CNPJ/CPF: 476.365.481-00 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00340190520198272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação 
interposta nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: LUCAS LIMA CHAGAS FERREIRA – CNPJ/CPF: 
046.051.844-57 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00342044320198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: RONALDO TORQUATO DA COSTA – CNPJ/CPF: 
940.941.283-87 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00522654920198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
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autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: VIAÇAO NOVO HORIZONTE LTDA – CNPJ/CPF: 
60.829.264/0018-22 , por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00556890220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: LUIZ CERQUEIRA MARANHÃO – CNPJ/CPF: 
423.671.741-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00546238420198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MANOEL ATAIDE DO NASCIMENTO – CNPJ/CPF: 
40192644149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00557522720198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ADEBAR FERNANDES DA SILVA – CNPJ/CPF: 
028.038.036-40, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00479403120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JESSÉ SILVA – CNPJ/CPF: 406.237.773-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00493104520198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva 
supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MARIA PEREIR NEVES – CNPJ/CPF: 451.586.141-72 , por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00479706620198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva 
supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4967 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2021 48 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: RITA COELHO DOS SANTOS – CNPJ/CPF: 693.964.692-
20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00357520620198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JANES COIMBRA GLORIA – CNPJ/CPF: 013.982.091-47, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00351822020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: SEBASTIANA RIBEIRO CARVALHO – CNPJ/CPF: 
945.737.271-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00547675820198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50397691020138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado : VANECIA MARIA GONCALVES DE SOUZA. CNPJ/CPF nº 
003.953.331-05, Ficando o executado, INTIMADO  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos Embargos à 
Execução Fiscal sem a necessidade de nova intimação. 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50382275420138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio : KARLA KAINA MILHOMENS DE FREITAS. CNPJ/CPF nº 
994.214.961-91, 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50373285620138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado OSIAS ALVES. CNPJ/CPF nº 10.349.791/0001-13, 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. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50365672520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado : PG FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME. CNPJ/CPF nº 
71.529.473/0001-29, 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50365118920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado GENIVALDO DE FREITAS. CNPJ/CPF nº 213.297.451-91, 
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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50365118920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado : LUX BOX ALUMINIO E BOX LTDA - ME. CNPJ/CPF nº 
37.039.567/0001-81, Ficando o executado, INTIMADO  para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos 
Embargos à Execução Fiscal sem a necessidade de nova intimação. 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 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) JAIR ALVES REIS 
SOUZA CNPJ/CPF: 413.346.393-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00425398520188272729 que lhe move a 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como sua INTIMAÇÃO o Executado(a) supra citado(a) para, no prazo de quinze(15) 
dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à apelação interposta nos autos., por fim NOMEIE-SE o próprio executado, 
advertindo-o do encargo e dos termos do art. 161 do NCPC..  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de março de 2018. (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 e sócio: JORGE LUIZ FIGUEIRA PEREIRA.CNPJ/CPF: 607.573.377-91 por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50004268020088272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20080001524 inscrita em 
15/10/2008  referente à ISS; 20843268835869 inscrita em 17/11/2005 referente à TXL; 21382162835869 inscrita em 
27/01/2006 referente à TXL;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.134,99 ( mil cento e 
trinta e quatro  reais e noventa e nove centavos ) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
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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, 24 de 
maio de 2021. (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: MARIA AMALIA FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 741.531.373-91, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50031161420108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 048867, inscrita em 23/12/2008, 
referente à IPVA, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.685,56 (quatro mil seiscentos e 
oitenta e cinco reais e cinqüenta 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, 24 de 
maio de 2021. (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: EURIVALDO MORENO NOLASCO.CNPJ/CPF: 578.426.207-68 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50004094920058272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  , bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1809/2005 inscrita em 
22/07/05 referente à ICMS; A-1810/2005 inscrita em 22/07/2005 referente à ICMS ;  cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 410.867,14 (quatrocentos e dez mil e oitocentos sessenta e sete reais e quatorze 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (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 (s) sócio (s) executado (s): ANA LUIZA PASTORA CASTRO CPF: 025.553.751-47 e 
MARGARIDA PASTORA DO NASCIMENTO CPF: 233.654.631-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
 50027908320128272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2744/2011, inscrita em 01/11/2011, referente à ICMS, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.137,03 (um mil cento e trinta e sete reais e três 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 24 de maio de 2021. (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 executada e sócios: RODRIGUES & ANTUNES LTDA.CNPJ/CPF: 02.500.214/0001-
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52 ,ARNILDO ANTUNES .CNPJ/CPF: 872.794.011-04 LAIDE VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS. 
CNPJ/CPF:557.239.501-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50002683020058272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL  , bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nº(S). A-1946/2005 inscrita em 03/08/2005 referente à ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 2.128,51 (dois mil cento e vinte e oito reais e cinqüenta e um centavos ) que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (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 (s) sócio (s) executado (s): ADRIANO NEGOZZEKI CPF: 004.198.289-40; 
GILVANDRO MULHBEIER CPF: 546.720.581-15; JOSE DEILTON MILITAO BRASILEIRO CPF: 379.892.194-68 e ROSICLER 
MALEK CPF: 519.573.299-04, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50000991920008272729, que lhe move A FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(S). 21717, inscrita em 27/05/1998, referente à ISS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
de R$ 4.135,92 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito 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, 24 de maio de 2021. (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: OSMARINA RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 05.312.520/0001-53 
bem como da sócia: OSMARINA RODRIGUES DA SILVA CPF: 721.583.103-59, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
50001915520048272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-940/2004, inscrita em 14/06/2004, referente à ICMS, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.166,84 (três mil, cento e sessenta e seis reais e 
oitenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 24 de maio de 2021. 
(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 dos sócios; AROLDO DE CAMPOS, CNPJ/CPF. 039.162.946-87, AMILTON DE 
CAMPOS, CPF. 039.923.736-49, DEUSDETE FERREIRA, CNPJ/CPF. 262.992.756-34 por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
50001159420058272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 34234, inscrita em 01/09/2000, referente à ISS; 34235, 
inscrita em 01/02/2001, referente à ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 65.887,36 
(sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta 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 
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de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 07 de maio de 2021. (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: DIVINO ANTONIO DE AGUIAR, CNPJ/CPF: 210.471.178-94, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50002731820068272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).21432.122, inscrita em 
16/03/2006, referente à ISSQN; 21432.122, inscrita em 16/03/2006, referente à ISSQN; 21432.122, inscrita em 16/03/2006, 
referente à ISSQN cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.124,82 (Seis mil cento e vinte e 
quatro reais e oitenta e dois centavos); que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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 Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 07 
de maio de 2021. (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: GESTAO MODERNA LTDA, CPF/CNPJ: 15.400.529/0001-70,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0040992-39.2020.8.27.2729, 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). 20200000017, inscrita em 
03/10/2019, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.318,06 (Um Mil e 
Trezentos e Dezoito Reais 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, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: M A LOPES DE LIMA, CPF/CNPJ: 16.884.185/0001-84,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0041920-87.2020.8.27.2729, 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). 20200001245, inscrita em 
23/01/2020, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.102,81 (Cinco Mil e 
Cento e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) 
a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: AURILENE RODRIGUES DE SOUSA LOURENCO, CPF/CNPJ: 398.105.181-
53, e FAUSTO RODRIGUES DE SOUSA NETO, CPF/CNPJ: 663.259.601-06,  por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5033334-
20.2013.8.27.2729, 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). 20130025089, inscrita em 03/01/2011, referente ao TXL-FUNC; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 983,15 (Novecentos e Oitenta e Três Reais e Quinze 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PVTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA, CPF/CNPJ: 
08.534.940/0004-15, bem como de seu sócio coobrigado TANGRAM SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, 
CPF/CNPJ: 01.792.590/0001-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0041791-19.2019.8.27.2729, 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-1834/2019, inscrita em 14/05/2019, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 13.887.972,11 (treze milhões oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e setenta e dois reais e onze 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: HELIO RIBEIRO DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 816.205.351-49,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 5040558-09.2013.8.27.2729, 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). 20130052699, inscrita em 
21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 846,16 
(Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, 
CPF/CNPJ: 03.929.214/0001-35, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5018526-10.2013.8.27.2729, 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 
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Ativa nº(S). J-2612/2012, inscrita em 16/08/2012, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 2.155,93(dois mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: P S M MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 
11.341.549/0001-66,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0038343-72.2018.8.27.2729, 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). 
20180006863, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 2.024,96 (Dois Mil e Vinte e Quatro 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, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RAFAEL FARIAS COSTA LEITE, CPF/CNPJ: 054.214.391-78, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0007018-79.2018.8.27.2729, 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-6334/2017, inscrita em 
21/09/2017, referente ao MULTA CRIMINAL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
12.354,76(doze mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: DLIS QUALIFICACAO PROFISSIONAL EIRELI, CPF/CNPJ: 
07012541000189; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00548861920198272729, 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). 
20190035217, datada(s) de 06/03/2017, referente(s) ao TLF; 20190035218, datada(s) de 06/03/2017, referente(s) ao TLS; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.555,46 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais 
e Quarenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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 
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_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIQUETT LTDA, CPF/CNPJ: 
05368692000149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00211539620188272729, 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). 
20180001253, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU, 20180001254, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP, 
20180001263, inscrita em 31/01/2018, referente ao ISS-NFSE, 20180001264, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF, ; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.701,82 (Cinco Mil e Setecentos e Um Reais e Oitenta e 
Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: ELETROAR LTDA, CPFCNPJ: 12904904000120; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc – 00287346520188272729, 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). 20180004171, datada(s) de 27/04/2018, 
referente ao ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.274,57 (Seis Mil e 
Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL Nº 2801074 EDITAL Nº 2789385 - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA - MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos Processo nº Autos virtuais nº 0005847.29.2019.827.2737 – chave: 
760975337419 Ação: PROCEDIMENTO COMUM Autor: GERALDO CARLOS ARAUJO RIBEIRO Requerido: LUIZ FERREIRA 
DOS SANTOS e JOÃO LEMOS DE SOUSA,  nos autos em epígrafe, CITAR os Requeridos o Espolio de João Lemos de 
Sousa, representada pela viúva Terezinha Faria Lemes; Espolio de Luiz Ferreira dos Santos  representado pelos 
herdeiros legais LENILDES CORRÊA FERREIRA CPF: 121.985.521-91, / LEMILDES CORRÊA FERREIRA/LINETE CORRÊA 
FERREIRA CPF: 243.290.701-97;  LUÍS FERREIRA DOS SANTOS  e os herdeiros do  JOÃO LEMES DE SOUSA, sendo: - 
KATIA CILENE LEMES DE SOUSA, Inscrita no CPF sob o N2533.804.951-15 e ERIK RICHARDSON FARIA DE SOUSA, 
atualmente em lugares incertos e não sabidos., para tomarem conhecimento da presente ação e caso queiram tem o prazo 
legal para se manifestarem . Tudo conforme eventos 01; 04; 48 e 68 – Petição Inicial;  Despacho/Decisões e Cota. Para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. INFORMAÇÃO: Informo ainda que os 
autos poderão ser acessados por meio do sitio: eproc.tjto.jus.br / e-Proc 1ª / consulta pública / rito ordinário / nº do 
processo e chave (nr. estes informados acima).  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um (19/05/2021). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica 
Judiciária, digitei. CIRO ROSA DE OLIVEIRA - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei 
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uma via do presente no placar do fórum local. Porteira dos Auditórios –Técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso. 
25/05/2021. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
TAGUATINGA 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000451-90.2013.8.27.2738/TO 
AUTOR: R C L AGROPEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 
AUTOR: CASA DO PRODUTOR 
AUTOR: C.P FABRICAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA LTDA 
RÉU: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORAS DO BRASIL - NORTE 
EDITAL Nº 2562866 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS  
FINALIDADE:CITAR DOUGLAS SANTOS CARNEIRO, brasileiro, demais qualificações pessoais desconhecidas, atualmente em 
local incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar a acerca da desconsideração da personalidade jurídica 
da requerida. 
DESPACHO: 
"II. Com vista ao regular prosseguimento assegurando o contraditório e a ampla defesa, CITE-SE o Sr. DOUGLAS SANTOS 
CARNEIRO por edital com prazo de 20 dias para se manifestar acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica." 
Taguatinga/TO, 22 de abril de 2021. 
Documento eletrônico assinado por JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

  
EDITAL Nº 2629181 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. 
Comarca de Palmas-TO,       /        /2020.                                         Porteira dos auditórios. 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Meritíssimo Juíz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio CITA a Requerida 
TELEFONICA BRASIL S.A. e MARCIANO DOS SANTOS PIMENTA, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0035385-45.2020.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível VALOR DA CAUSA: 32.625,62 
REQUERENTE: UNIAO CENTRO OESTE BRA. DA IGR. ADVEN. DO S. DIA 
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e MARCIANO DOS SANTOS PIMENTA FINALIDADE: CITAR o requerido 
MARCIANO DOS SANTOS PIMENTA (CPF: 
80946992134) em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 15 
(quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, 
em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: "O patrono da parte requerente se manifestou nos seguintes termos: “MM. Juiz, que seja realizada a citação via 
edital do Requerido 02 (Marciano dos Santos), conforme evento nº 71/78. Seja também realizada a audiência de instrução e 
julgamento, e que as testemunhas sejam ouvidas. Pede deferimento.”A patrona da parte requerente se manifestou nos seguintes 
termos: “MM. Juiz, requer julgamento antecipado da lide. Pede deferimento.” 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 380, de 25 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000010903-4, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 13 de maio de 2021, Dayra Rayane de Souza Póvoa do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 381, de 25 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000012159-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Danielly Rodrigues Valadão, Analista Judiciária, do cargo 
de provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 382, de 25 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000012159-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Aline Aragão Ishizawa, do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 383, de 25 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000012159-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Aline Aragão Ishizawa para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 384, de 25 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000010001-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Rúllio Teixeira Deusdará, do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 385, de 25 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000010001-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Rúllio Teixeira Deusdará para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico Administrativo, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 15.0.000013051-3 

INTERESSADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

ASSUNTO Credenciamento 

Decisão Nº 2021, de 25 de maio de 2021 
Cuidam os presentes do credenciamento de pessoas físicas graduadas em Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, destinadas a 
atenderem a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins por equipe multidisciplinar, desenvolvendo trabalhos técnicos 
dentro das áreas de especialização. 
Tendo em vista o contido no Despacho 30204/2021 - DIGEP (evento 3695705), no Parecer da ASJUADMDG (evento 3709812), 
bem como a Reserva Orçamentária constante do SEI 21.0.000001772-5 (evento 3557971), acolho as sugestões propostas pelo 
Senhor Diretor-Geral (evento 3709950), ao tempo em que DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento 
no caput do artigo 25 da Lei de Licitações, com vistas ao credenciamento em referência, no valor total estimado, para 60 
(sessenta) meses, em R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), e APROVO as Minutas do Edital (evento 3695649) 
e dos Termos de Credenciamento (eventos 3704427, 3704431 e 3704432). 
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Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; e 
2. COLIC para publicação do Edital e do Termo de Credenciamento. 
Concomitante, à DIGEP/GGEM para ciência e acompanhamento. 
Saliento que a emissão das respectivas Notas de Empenho, desde já autorizada, será realizada quando da execução dos 
serviços pelos respectivos profissionais. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1309, de 24 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº  21.0.000004370-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 2ª Vara Criminal na Comarca 
de Araguaína, na atividade de julgamento (sentenças e decisões) e despachos, bem como equipe de cartório, pelo prazo de 90 
(noventa) dias. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Edimar de Paula para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1315, de 25 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o advento da Resolução TJTO nº 9, de 12 de maio de 2021, que institui e disciplina o Centro de Inteligência 
do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP); 
CONSIDERANDO a necessidade de efetivar a composição do grupo operacional encarregado de auxiliar o CINUGEP, nos 
termos do art. 5º da Resolução TJTO nº 9, de 2021; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000025599-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Grupo Operacional de auxílio ao Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) tem a 
seguinte composição: 
I – Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência, coordenador; 
II – Roniclay Alves de Morais, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; 
III – Juíza Renata do Nascimento e Silva; 
IV - Juiz Marcelo Laurito Paro; 
V – Juiz Rubem Ribeiro de Carvalho; 
VI – Wallson Brito da Silva, Diretor Judiciário; 
VII – João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 19.0.000028224-6 

INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Sistema de Detecção, Alarme e Supressão de Incêndios 

Termo de Homologação Nº 26, de 24 de maio de 2021 
Versam os presentes autos sobre a contratação de empresa especializada para Implantar Sistema de Detecção, Alarme e 
Supressão de Incêndios por agentes limpos para o Ambiente de Alta Disponibilidade do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, denominado AAD/TJTO Site Principal e Site Backup, inclusos os serviços de treinamento, projeto executivo "as built". 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/2002, Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, Decreto Judiciário 136/2014 e, subsidiariamente, 
Lei 8.666/93, as reservas orçamentárias (eventos 3662763, 3662773 e 3662785), bem como o Parecer da ASJUADMDG (evento 
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3711330), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 3711451), ao tempo em que HOMOLOGO o Pregão 
Eletrônico 21/2021, haja vista o êxito do certame, cujo objeto foi adjudicado à empresa ROCHA CONTROLS MONTAGEM E 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP, pelo valor total de R$ 273.514,12 (duzentos e 
setenta e três mil quinhentos e quatorze reais e doze centavos), conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de 
Adjudicação (eventos 3703411, 3703418 e 3703420), para que produzam seus efeitos legais. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitantemente, à DINFR/DIVENG para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 664/2021, de 25 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/90948 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nágila Olimpio Duarte de Sousa, Matrícula 352016, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 27/05/2021 a 27/05/2021, com a finalidade de vistoriar instalações da sala de depoimento especial, conforme 
SEI 21.0.00004262-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 665/2021, de 25 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/90947 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nágila Olimpio Duarte de Sousa, Matrícula 352016, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto 
Nacional-TO, no período de 28/05/2021 a 28/05/2021, com a finalidade de vistoriar instalações da sala de depoimento especial, 
conforme SEI 21.0.00004262-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 666/2021, de 25 de maio de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/90942 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nágila Olimpio Duarte de Sousa, Matrícula 352016, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema 
do Tocantins-TO, no período de 26/05/2021 a 26/05/2021, com a finalidade de vistoriar instalações da sala de depoimento 
especial, conforme SEI Nº 21.0.00004262-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 1299/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 24 de maio de 2021 
Portaria de Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, nomeia Comissão Processante e dá outras 
providências. 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 59, XXI, da Resolução nº 17/2009, c/c art. 166, II, 178, da Lei n. 1818/07; 
CONSIDERANDO o Processo SEI 20.0.000019216-4, onde foi determinada a abertura de procedimento administrativo disciplinar 
destinado à apuração dos fatos e do(s) responsável(is) pelo vazamento de informações sigilosas constantes nos autos do pedido 
de Prisão Temporária nº 0005769-25.2020.827.2929 ou em um dos autos vinculados; 
CONSIDERANDO que por solicitação do Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, e por decisão da 
Corregedora Geral de Justiça foi autorizada a atuação da Equipe Especial Disciplinar da Corregedoria Geral da Justiça, na 
apuração dos fatos e condução dos trabalhos (evento 3647892); 
RESOLVE: 
Art. 1º. Instaurar procedimento administrativo disciplinar em desfavor dos servidores V. T. Q. matrícula funcional nº 352206;  L. 
L. N. M. matrícula funcional nº 356400; V. S. R. matrícula funcional nº 357096;  J. H. M. M. matrícula funcional nº 352862;  
M. V. T. C. matrícula funcional nº 354132, V. P. P. matrícula funcional nº 352165 e M. M. C. matrícula funcional nº 353162; por 
terem, em tese, infringido os artigos 133, II, III, V, VIII, da Lei Estadual nº 1818/09.  
Art. 2º. Designar os servidores Arylma Rocha Botelho, Técnico Judiciário, matrícula nº 249242, Bacharel em Direito; Danielly 
Rodrigues Valadão, Analista Judiciário, matrícula nº 237644; Elesbão Oliveira Cavalcante, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 
192248, Bacharel em Direito, Daniella Lima Léda, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 237938, Bacharel em Administração (membro); 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada à apuração dos 
fatos noticiados. 
Art. 3º. Fixar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos e entrega do relatório. 
Art. 4º. Determinar à SPADG o encaminhamento dos autos à CGJUS para conhecimento dos membros da referida Comissão e 
demais providências. 
Art. 5º. DETERMINAR o processamento do processo administrativo disciplinar a sob segredo de justiça. 
Art. 6º. DETERMINAR a remessa dos autos à Douta Presidência, para ciência. 
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2021 
PROCESSO 19.0.000035319-4 
CONTRATO Nº 114/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tridia Criação e Desenvolvimento de Software – Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa de Tecnologia da Informação especializada para prestação dos serviços de planejamento, 
desenvolvimento, implementação, migração, capacitação e manutenção dos portais institucionais (intranet, internet e hot sites) 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O global do presente Instrumento é de R$ 342.540,00 (trezentos e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses a contar da data de sua assinatura podendo ser renovado 
por mais 6 (seis) meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 
PROCESSO 19.0.000037299-7 
CONTRATO Nº 120/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CONTRATADA: Control Teleinformática - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de armazenamento distribuído, abrangendo 
hardware, software, serviços de instalação e treinamento, conforme condições e exigências estabelecidas neste Contrato, no 
Edital e seus Anexos, para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 1.040.999,96 (um milhão, quarenta mil novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos)?, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo no prazo de garantia. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3066 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
 e 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.3066 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 198/2019 
PROCESSO 19.0.000007413-9 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Coceno Construtora Centro Norte – Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo a prorrogação da vigência do Contrato nº 198/2019, por 
mais 60 (sessenta) dias, conforme Despacho nº 30975/2021/DIVENG, evento 3700842, perfazendo um total de 570 (quinhentos 
e setenta) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 179/2019 
PROCESSO 19.0.000025142-1 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Sirley Galvão Araújo Lima Prado 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social, Sirley Galvão Araújo Lima Prado, da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Porto Nacional, com fulcro na alínea c, da 
Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 179/2019. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131/2021 
PROCESSO 21.0.000010962-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Claudiney Leite de Souza 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de Serviço Social, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, 
caráter auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo com homens autores de violência 
doméstica contra mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em grupos), além de executar o 
monitoramento e avaliação dos casos. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
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FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA JUSTIÇA TERAPÊUTICA 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 101/2021 
PROCESSO 21.0.000011015-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Fabrícia Bandeira Morais Bernardes 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de serviço social, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, de 
caráter auxiliar e especializado no que se refere ao acolhimento e avaliação inicial do sujeito envolvido com infração que tenha 
como fator desencadeador a droga, bem como seu acompanhamento Psicossocial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins (individual e em grupos, de familiares e institucional), execução do monitoramento e avaliação dos casos, além de 
desenvolver atividades articuladas com a rede de políticas públicas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 91/2021 
PROCESSO 21.0.000010910-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Eldiomar da Silva Carneiro Neto 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de pedagogia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, caráter 
auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo com homens autores de violência doméstica contra 
mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em grupos), além de executar o monitoramento e avaliação 
dos casos. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 114/2021 
PROCESSO 21.0.000010940-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Jackelaynne Coelho Eufrázio 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de psicologia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, caráter 
auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo com homens autores de violência doméstica contra 
mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em grupos), além de executar o monitoramento e avaliação 
dos casos. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
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FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2021. 
 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 723/2021, de 24 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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 NILVA OLIVEIRA DA SILVA, matrícula nº 168830, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 24 a 28/05/2021, a partir de 24/05/2021 até 28/05/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 13 a 17/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 284/2021, de 24 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor MARIO SERGIO MELLO XAVIER, matrícula nº 254547, ocupante do 
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 
05/04/2021 a 09/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91034; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

352134 CLARICIA TOLINTINO AGUIAR CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 05/04/2021 à 09/04/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 724/2021, de 25 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora ELIZIANE PAULA SILVEIRA, matrícula nº 131863, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 18/05 a 01/06/2021, a partir de 24/05/2021 até 01/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 18 a 26/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 725/2021, de 25 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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 CLEITIANE ALVES DE BARROS, matrícula nº 355345, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 24/05 a 02/06/2021, a partir de 24/05/2021 até 02/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 06 a 15/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 285/2021, de 25 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLAUDIA ROMAO NICEZIO, matrícula nº 100584, ocupante do cargo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, no período de 
01/06/2021 a 02/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91100; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

234261 VIRGINIA COELHO DE OLIVEIRA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/06/2021 à 02/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 286/2021, de 25 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLAUDIA ROMAO NICEZIO, matrícula nº 100584, ocupante do cargo 
de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, no período de 
07/06/2021 a 08/06/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/91101; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

234261 VIRGINIA COELHO DE OLIVEIRA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/06/2021 à 08/06/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 726/2021, de 25 de maio de 2021 
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 CACIO ANTONIO DE OLIVEIRA, matrícula nº 126264, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 25/05 a 23/06/2021, a partir de 25/05/2021 até 23/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 09/03 a 07/04/2022, 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 FÉRIAS Nº 727/2021, de 25 de maio de 2021 
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 SAMUEL SANTOS DA SILVA, matrícula nº 90063, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 25/05 a 23/06/2021, a partir de 25/05/2021 até 23/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 05/09 a 04/10/2022, 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 287/2021, de 25 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora MARIA DAS DORES, matrícula nº 88533, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA CRIMINAL, no período 
de 21/05/2021 a 21/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90958; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

238641 JOCYLEIA SANTOS FALCÃO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 21/05/2021 à 21/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FLAVIA AFINI BOVO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 288/2021, de 25 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora MARIA DAS DORES, matrícula nº 88533, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA CRIMINAL, no período 
de 17/05/2021 a 19/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90957; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

238641 JOCYLEIA SANTOS FALCÃO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 17/05/2021 à 19/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FLAVIA AFINI BOVO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 289/2021, de 25 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, 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);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora MARIA DAS DORES, matrícula nº 88533, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA CRIMINAL, no período de 15/04/2021 a 
15/04/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/90956; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

238641 JOCYLEIA SANTOS FALCÃO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 15/04/2021 à 15/04/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
 

FLAVIA AFINI BOVO 
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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