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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 14ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2021 
  
  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 14ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 10/8/2021 às 00h e com término no dia 16/8/2021, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 10/8/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o advogado 
deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 22 de julho de 2021. 
  
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5011355-71.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: RAIMUNDO JARDIM DA COSTA 
AUTOR: RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA 
AUTOR: LUZILENE GONÇALVES SILVA 
AUTOR: JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
AUTOR: IRONEIDE LOPES CAVALCANTE 
AUTOR: GLEIVA SANTANA DO NASCIMENTO 
AUTOR: DEUZIRAN MORAES DE SOUSA 
AUTOR: DARSONIA LINO DA CRUZ 
AUTOR: CÍCERA AZILVANIA CORREIA MARCELINO SARAIVA 
RÉU: INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DA TERRA DE BRASÍLIA 
EDITAL Nº 3201606 
PRAZO DO EDITAL: 40 (QUARENTA) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE DO PROCESSO: 728251826213 
A Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
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identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DA TERRA 
DE BRASÍLIA, CNPJ 02.671.953/0001-07, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor do despacho do 
evento 503, para: a) expedição dos diplomas relativos às certidões de conclusão juntadas pelos requerentes, no prazo de 30 
(trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente, até o limite de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais); b) pagar voluntariamente os honorários advocatícios a que foi condenado (evento 324), no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de 
sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso 
haja requerimento do exequente (art. 517, CPC). CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo 
mencionado isentará o devedor de pagar os honorários de advogado pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 
10%. CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19/07/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3201606v2 e do código CRC e6a9304d 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 0014096-62.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 
RÉU: JULIO PEREIRA MATOS 
EDITAL Nº 3224450 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - DILIGÊNCIA DO JUÍZO 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVEDO PROCESSO: 652259653119 
A Excelentíssima Senhora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido JULIO PEREIRA MATOS, CPF 004.399.901-81, ATUALMENTE EM 
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do  trânsito em julgado da sentença de indeferimento da inicial - art. 331, § 3º, do CPC. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código 
de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21/07/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3224450v2 e do código CRC 8b86d8c6. 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

Edital de citação (com prazo de 30 dias) 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5007 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2021 4 

 

 
 

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): BALBINO NETO DA SILVA - CPF n°: 132.034.188.86, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010176-46.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.398,59 
(quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), representada pela CDA n°: 20190036204, datada de 
04/12/2019, 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: "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 21 dias do mês de julho de 2021. Eu, SARAH SILVA REIS OLIVEIRA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
Edital de citação (com prazo de 30 dias)  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JOSEFA DA CONCEICAO SILVA - CPF n°: 838.026.651-04, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026301-89.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.137,25 
(um mil, cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), representada pela CDA n° º: 20200036866, datada de 01/06/2020, 
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: " 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 21 dias do mês de julho de 2021. Eu, SARAH SILVA REIS OLIVEIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1785/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 21 de julho de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
23/07/2021 à 30/07/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
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Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. José Carlos Ferreira Machado, juiz de direito, titular da Vara Única da Comarca de 
Wanderlândia/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 23/07/2021 às 11h59 do dia 30/07/2021. 
§ 1º. Fica designada a servidora Ana Aparecida Pedra Dantas, Técnico Judiciário, lotado(a) na Vara Única da Comarca de 
Wanderlândia/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63) 99989-7654. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José João Hennemann, telefone (63) 99253-1909, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone (63) 99996-6605, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de julho do ano 
de dois mil e vinte e um (21/07/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 
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Juizado especial da infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Guarda Nº 0025793-46.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: C. D. DA S. 
RÉU: JOSÉ NILTON RIBEIRO LIMA 
O Excelentíssimo Senhor DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz de Direito do Juizado da Infância e Juventude desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou conhecimento dele tiver, 
que por este Juízo e respectivo Juizado da Infância e Juventude se processam os autos de Guarda nº 0025793-
46.2020.8.27.2706 FINALIDADE: citar:  JOSÉ NILTON RIBEIRO LIMA, estando em lugar incerto e não sabido, para todos os 
termos da ação, bem como para contestar o pedido no prazo de dez dias, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria 
de fato. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário 
da Justiça 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
AUTOS N°: 0000441-98.2016.8.27.2715 chave do proc. 138496826216 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Requerente: BANCO DO BRASIL AS 
Advogado:RAFAEL SGANZERLA DURAND 
Requerido: MARCILENE ALMEIDA BARROS 
FINALIDADE: CITAR a executada MARCILENE ALMEIDA BARROS, brasileira, solteira,agricultora, portadora da carteira de 
identidade RG n. 752414, emitido(a) por SSPTO, em 10.10.2001, inscrita no CPF/MF sob n. 916.703.811-53, residente em lugar 
incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Petição Inicial e documentos que a instruem, bem como, do Despacho do evento 11, 
e todo conteúdo da Petição Inicial e documentos que a instruem e do Despacho do evento 11, anexos por fotocópia para que no 
prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). INTIMANDO-A quanto ao prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para o oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915). 
CIENTIFICANDO a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba 
honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% 
(setenta por cento) do débito ematé 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por 
cento),se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas 
e honorários de advogado (NCPC, art. 916)., conforme determinado no Despacho do evento 87. Caso ocorra revelia lhe será 
nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Julho do ano de dois 
mil e vinte e um(2021). Eu, Raimundo Alves Miranda, Servidor de secretaria que o digitei e subsc. Ass. Wellington Magalhães – 
Juiz de Direito desta Comarca.Wellington Magalhães - Juiz de Direito desta Comarca - CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei 
uma das vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidor de Secretaria. 
 

Às partes e aos advogados 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
AUTOS N°: 0002519-94.2018.8.27.2715   Chave do proc. 421811068918 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: BRUNO GOMES ROCHA 
FINALIDADE: INTIMAR o Requerido BRUNO GOMES ROCHA, CPF nº. 012.954.291-10, residente em lugar incerto e não 
sabido, de todo o conteúdo da Sentença exarada no evento 22, a qual segue descrita “9.  ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 
487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil:9.1 RECONSIDERO E TORNO SEM EFEITO a sentença extintiva 
proferida no processo;9.2 HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado nesta execução, para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos;9.3 De consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.10. Tendo em conta que 
inexiste nos autos o pagamento das custas e despesas processuais iniciais, CONDENO o executado BRUNO GOMES ROCHA 
no pagamento das custas e despesas processuais pendentes, sendo que fica DISPENSADO o pagamento das custas 
processuais remanescentes, em respeito ao artigo 90, § 3º do CPC/2015 (ocorrência de transação antes da sentença).11. 
Honorários advocatícios, conforme entabulado no acordo. 12. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE à Contadoria Judicial 
Unificada (COJUN) para apuração das pagamento das custas e despesas processuais iniciais (diante da dispensa elucidado no 
item anterior), nos termos do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS c/c Provimento nº. 11/2019/CGJUS.12.1 No caso de 
existência de débitos, conforme os parágrafos 3º a 5º do artigo 1º do Provimento nº. 3/2016/CGJUS, caberá a Diretoria 
Financeira a instauração de processo administrativo, em que o devedor será notificado para o pagamento espontâneo, no prazo 
de 15 (quinze) dias.12.2 Advirta-se a parte devedora que no caso de não pagamento sujeitar-se-á a protesto no Tabelionato 
competente (Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, § 4º).12.3 Decorrido o prazo sem pagamento, será expedida certidão de 
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dívida judicial pela Diretoria Financeira e posteriormente remetida ao Cartório de Protesto competente, tudo conforme o 
Provimento CGJUS/TO nº 3/2016, art. 1º, §§ 4º e 5º.13. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, o qual disciplina que "a parte 
que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer" e considerando o entabulado devidamente assinado por 
ambas as partes, ARQUIVE-SE imediatamente o processo, com posterior CIÊNCIA eletrônica à parte exequente e ao executado, 
acaso tiver advogado constituído no processo.14.  CUMPRA-SE.15. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc. ESTA SENTENÇA 
SERVE DE MANDADO. WELLINGTON MAGALHÃES. Juiz de Direito 
 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
AUTOS N°: 0000988-70.2018.8.27.2715 Chave do proc. 362369867718 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: JOSE AMAURI ALVES DE ALMEIDA  
FINALIDADE: INTIMAR o Requerido JOSE AMAURI ALVES DE ALMEIDA, CPF nº. 000.074.721-10, residente em lugar incerto 
e não sabido, de todo o conteúdo da Sentença exarada no evento 56, a qual segue descrita “20. ANTE O EXPOSTO, com 
fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do município de Lagoa 
da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.21. Do teor desta sentença:21.1 INTIME-
SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual referente ao ano de 
2021, INTIME-SE via mandato;21.2 INTIME(M)-SE e a parte executada JOSE AMAURI ALVES DE ALMEIDA no prazo de 15 
(quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por mandato, na hipótese de falta de 
advogado constituído; c) em último caso, por edital. 22. CUMPRA-SE. 23. Sem custas e honorários.24. Após o trânsito em 
julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 25. Cristalândia, data no sistema e-Proc. ESTA SENTENÇA SERVE DE 
MANDADO. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. 
 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
AUTOS N°: 0002080-83.2018.8.27.2715 Chave do proc. 843391451918 
Ação: Execução Fiscal 
Requerente: TANIA MARIA DE SOUSA MACEDO MORAES 
FINALIDADE: INTIMAR o Requerido TANIA MARIA DE SOUSA MACEDO MORAES, CPF nº. 332.819.801-63, residente em 
lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Sentença exarada no evento 42, a qual segue descrita “20. ANTE O 
EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI c/c artigo 12, parágrafos terceiro e sexto, da Lei Complementar nº 807/2018 do 
município de Lagoa da Confusão/TO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.21. Do teor desta 
sentença:21.1 INTIME-SE a parte exequente no prazo em dobro de 30 (trinta) dias úteis. Caso não haja regularização processual 
referente ao ano de 2021, INTIME-SE via mandato;21.2 INTIME(M)-SE e a parte executada JOSE AMAURI ALVES DE 
ALMEIDA no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte forma: a) pela via eletrônica (em caso de advogado habilitado); b) por 
mandato, na hipótese de falta de advogado constituído; c) em último caso, por edital. 22. CUMPRA-SE. 23. Sem custas e 
honorários.24. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de sempre. 25. Cristalândia, data no sistema e-Proc. 
ESTA SENTENÇA SERVE DE MANDADO. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Intimações às partes 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais os autos de Produção Antecipada de Provas Criminais nº 0016745-49.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) REJANE LOPES DA SILVA SARAIVA, brasileira, agricultora, natural de 
Crato/CE, nascida aos 04/06/1988, filha de Maria de Lourdes da Silva e Francisco Lopes da Silva, CPF n.° 095.630.194-07 e RG 
n.° 9545044 SDS/PE, atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que chegue ao conhecimento da investigada, 
expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, 
intimada da decisão inserida no evento nº 44, conforme descrito abaixo: "Intime-se pessoalmente os investigados JOSÉ 
ZENILTON DA SILVA SARAIVA e REJANE LOPES DA SILVA do teor da presente decisão, devendo constituir advogado, 
cientificando-o que a ausência de resposta fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa no 
presente feito." e intimada para participar da audiência de depoimento especial designada para o dia 28 de julho de 2021, às 
14:00 horas, que será realizada por meio de videoconferência pelo sistema Yealink. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21/07/2021. Eu, Adriele Ferreira Sampaio, Assistente Administrativa, lavrei o presente. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3219636 - 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 
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por este Juízo e Escrivania do 3º Cível, processam-se os autos n.º  00014876720178272722, de Ação de Busca e Apreensão 
em Alienação Fiduciária requerida por BANCO BRADESCO S.A. em face de BV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-ME e 
OUTROS, e por este meio CITA o requerido, BENEDITO TAVARES BRITO , brasileiro, inscrito no CPF: 733.558.288-
15, 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 164557225317, 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 22 de julho de 2021. 
Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo nos termos previstos em lei. 
 
EDITAL Nº 3222714 - 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  00053275620158272722, de Ação de Procedimento Comum 
Cível requerida por ROSINHA DURAES DE ALMEIDA em face de GLEISON ADORNO LACERDA, e por este meio CITA 
o GLEISON ADORNO LACERDA, brasileiro, inscrito no CPF n.º 007.763.721-65, 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 458415152915, 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 22 de julho de 2021. Eu Suziane Barros Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, 
digitei e subscrevo. 
 
EDITAL Nº 3219703 - 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 do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Cartório da 3ª Vara Cível, se processam os termos da Execução, autos n º 0011496-
88.2017.8.27.2722, onde é exequente,  BANCO BRADESCO S.A., e em atendimento ao que dos autos consta, 
fica a executada DANIELLA MENDONÇA DE PAULA NASCIMENTO 85969125172, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n. 13.200.586/0001-80, estando atualmente em lugar incerto e não sabido. CITADO, para no prazo de 
03 (três) dias, contados do término do prazo do edital, pagar o débito atualizado, mais os acréscimos legais. 
Ficam INTIMADO,  para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo propor EMBARGOS DO DEVEDOR. Prazo do Edital: 20(vinte) 
dias. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22 de julho de 2021. Eu Suziane Barros 
Silveira Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo nos termos previstos em lei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA PRAZO DE 15 DIAS  
AÇÃO PENAL: 0005297.45.2020.827.2722 
Denunciados: Carlos Alerto Ribeiro de Almeida, Johnnata Gomes Ferreira Campos e Marcos Rogério Rodrigues Sobrinho 
Vítima: Fernando da Silva Lima 
Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, 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, os autos 
da Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o  denunciados Marcos Rogério Rodrigues Sobrinho, Johnnata Gomes 
Ferreira Campos e Carlos Alberto Ribeiro de Almeida, fica o acusado  MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES SOBRINHO, vulgo 
FITALOKA/PROFETA, brasileiro, solteiro, nascido em 13.05.1993, natural de São Félix do Xingu-TO, filho de Márcia Franco 
Sobrinho e de João Batista Reinaldo Rodrigues, portador do CPF 043.044.781-75,atualmente em local incerto e não sabido;, fica 
intimado da decisão de pronúncia evento 407, a seguir transcritas  Diante do exposto, PRONUNCIO os réus, MARCOS 
ROGÉRIO RODRIGUES SOBRINHO e JOHNNATA GOMES FERREIRA, submetendo-os a julgamento pela acusação de 
prática dos crimes descritos no artigo 121 §2º, I e IV do Código Penal e artigo 2º §2º da Lei 12850/13, ambos c.c artigo 29 do 
Código Penal, a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri e IMPRONUNCIO o acusado CARLOS ALBERTO RIBEIRO em 
relação ao crime previsto no artigo 121 §2º I do Código Penal com fundamento no artigo 414 do CPP, desmembrando-se os 
autos em relação a este e enviando ao Juízo Comum para apuração ao crime previsto no artigo 2º, §2º da Lei 
12850/13.Mantenho a prisão preventiva dos acusados MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES SOBRINHO e JOHNNATA GOMES 
FERREIRA, pelos motivos já delineados na decisão do evento 355. Revogo a prisão preventiva do acusado CARLOS 
ALBERTO RIBEIRO, por não mais existirem os motivos determinantes da prisão cautelar. CÓPIA DESTA SENTENÇA 
SERVIRÁ COMO ALVARÁ DE SOLTURA DO ACUSADO CARLOS ALBERTO RIBEIRO, devendo ser colocado em liberdade 
imediatamente, salvo se por outro motivo estiver preso. Determino à serventia: Intime-se os acusados na forma do Art. 420 
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do CPP. Transitada em julgado esta decisão e/ou sendo mantida em caso de recurso, intime-se o Ministério Público e a Defesa 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), 
podendo ainda, juntar documentos e requerer diligências, sob pena de preclusão. Art. 422/CPP. Intimem-se o MP e a Defesa. 
Gurupi-TO, 10 de novembro de 2020. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins Gurupi, 20 de julho de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Chefe 
de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada 
Autos do Processo nº 0000892-98.2014.8.27.2712  
Chave consulta: 511955898617 
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Ação: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 
Requerente: MAURICIO PEREIRA HONORATO 
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S/A 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – respondendo pela Comarca de Itaguatins-TO, com atribuições na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR -YMPACTUS 
COMERCIAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n. 11669325/0001-88, podendo ser encontrado na Av. 
Nossa Senhora dos Navegantes, 451, salas 2002/2003, Ed. Pedro Tower, Bairro da Enseada do Suá, CEP: 29050-335, 
VITÓRIA/ES, e que atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido, cientificando-o dos termos da demanda, para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze), apresentar resposta ao pedido, sob pena de revelia e confissão, tudo conforme parte da 
respeitável decisão TRANSCRITO: "Defiro o pedido de citação por edital, devendo o cartório observar as regras do art. 257 do 
Código de Processo Civil, com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça 
eletrônico, e subsequente associação da Defensoria Pública para contraditório constitucional para a hipótese de revelia (inciso II 
do art. 72 do CPC). Itaguatins - TO em 08/04/2021. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz de direito”. Eu, Sandra Ma. 
Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei 
 
EDITAL DE CITAÇÃO com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada 
Autos do Processo nº 0000891-16.2017.8.27.2712  
Chave consulta: 313213366617 
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Ação: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 
Requerente: WALDILENE DA CONCEIÇÃO LIMA 
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S/A 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – respondendo pela Comarca de Itaguatins-TO, com atribuições na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR -YMPACTUS 
COMERCIAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n. 11669325/0001-88, podendo ser encontrado na Av. 
Nossa Senhora dos Navegantes, 451, salas 2002/2003, Ed. Pedro Tower, Bairro da Enseada do Suá, CEP: 29050-335, 
VITÓRIA/ES, e que atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido, cientificando-o dos termos da demanda, para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze), apresentar resposta ao pedido, sob pena de revelia e confissão, tudo conforme parte da 
respeitável decisão TRANSCRITO: "Defiro o pedido de citação por edital, devendo o cartório observar as regras do art. 257 do 
Código de Processo Civil, com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça 
eletrônico, e subsequente associação da Defensoria Pública para contraditório constitucional para a hipótese de revelia (inciso II 
do art. 72 do CPC). Itaguatins - TO em 08/04/2021. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz de direito”. Eu, Sandra Ma. 
Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei 
 

MIRACEMA 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO  
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
 CHAVE 445342300718 
O Doutor MARCO ANTÔNIO SILVA CASTRO  MM. Juiz de Direito Em auxílio na nos processos de competência de Família, 
Sucessão, Infância e Juventude na Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, cf. Portaria nº 1407, de 08 de junho de 
2021, da Presidência do e. TJTO.na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os quanto o presente edital de INTIMAÇÃO virem ou 
dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório,  sendo o presente para INTIMAR OS REQUERIDOS NADIR 
FERREIRA DE SOUSA  E MARIA FERREIRA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA 
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DESIGNADA PARA O 13/09/2021 13:45:00, de Instrução e Julgamento por meio  da plataforma disponibilizada pelo CNJ, 
qual seja, YEALINKMEETING, sejam informados endereço de e-mail e número de whatsApp para encaminhamento do link da 
plataforma para o acesso. RESSALTO que as partes deverão estar com o aplicativo “YEALINKMEETING” devidamente instalado 
em aparelho celular ou notebook provido de câmera. O download do aplicativo para desktop pode ser realizado pelo 
link:https://meetings.yealinkmeeting.com/webapp/home/welcome e para celulares pela Play Store ou App Store. No dia e 
horário designados para ocorrência do ato, o link para acesso à sala de vídeo conferência será enviado pelo servidor 
responsável.o acesso à sala de reunião virtual no software de videoconferência do CNJ será realizado mediante a identificação 
(ID), senha e link que lhe serão informados por e-mail pela Secretaria do Juízo;LINK PARA PARTICIPAR DA 
REUNIÃONBUsuários Convidados, por favor acesse que e entre com a ID da coferência e senha para entrar na reunião:Usuários 
convidados,Clique aqui e digite a senha da conferencia e entre na 
reunião:https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?info=KmBj/WU4OeCxKi8VvMF7fw== ID:32421 SENHA:123456 
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 21/07.21  Eu,GLAUCYANE PEREIRA 
CAJUEIRO, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. 
  
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS/PRAZO DE  VINTE (20) DIAS 
Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL, virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam 
os autos de USUCAPIÃO n° 0040094-60.2019.8.27.2729 - Chave n. 955075450119, em que JOSE RIBEIRO DE LIMA move em 
desfavor de ALCIDES REBESCHINI e GENI REBESCHINI. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar 
público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, procede a INTIMAÇÃO e CIÊNCIA de EVENTUAIS 
INTERESSADOS quanto ao presente feito, cujo objeto usucapiendo se trata do imóvel: TO 020, KM 38,5, Loteamento Serra do 
Lajeado 5ª Etapa, Lote 4, Chácara 12 G-4, El Chaday, na zona rural de Palmas/TO, para tomar conhecimento e requerer o que 
entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que 
será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Conforme decisão do evento 89: [...] É o relatório 
essencial. DELIBERO. Como forma de organizar o procedimento, DETERMINO: 1) A publicação do edital de citação de terceiros 
interessados no Diário da Justiça; 2) A intimação do Estado do Tocantins para, no prazo de 15 (quinze) dias - em dobro, 
manifestar interesse nos autos, conforme postulado nos eventos 31 e 69; [...]. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS/PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 
Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL, virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se 
processam os autos de Usucapião Nº 0037352-62.2019.8.27.2729 , em que RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO move em 
desfavor de MICHELLY CRISTINE DA SILVA ANDRADE e SEBASTIÃO DE BASTOS GOMES FILHO. Pelo presente edital, que 
será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, procede a INTIMAÇÃO 
e CIÊNCIA de EVENTUAIS INTERESSADOS quanto ao presente feito, cujo objeto usucapiendo se trata do imóvel: CHÁCARA 
SÍTIO DA FAMÍLIA LOTE 19 G 04-C do Loteamento Serra do Lajeado, 5ª Etapa, nesse Município de Aparecida do Rio Negro/TO, 
registrada na Matrícula nº. M-145.539, CRI de Palmas/TO, para tomar conhecimento e requerer o que entender de direito, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
 E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e 
afixado no átrio do Fórum local. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema.  
 

2ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
  
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA Nº 0006285-11.2021.8.27.2729 
REQUERENTE: DIEGO SALOMÃO DE MELO - CPF: 08945747605 
REQUERIDO: SIMAO PEDRO BANDEIRA NOLETO - CPF: 05669424379 
Decisão:[...] DISPOSITIVO Por isto, conheço dos embargos por serem tempestivos, ACOLHENDO-OS em parte para fazer 
constar do dispositivo da sentença que: “Fica a parte requerente autorizada a promover o levantamento da caução prestada no 
evento7. No mais, fica mantida a sentença nos demais termos.P.I.JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito. 
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Editais de citação 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
O Dr. JOSE MARIA LIMA, Meritíssimo Juíz de Direito da 2ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este meio INTIMA a pessoa abaixo 
identificada para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS Nº: 50090219220138272729 
AÇÃO: Consignação em Pagamento 
REQUERENTE(S): ANTONIA MARIA ANDRADE CAVALCANTE e STHEFANIE FAUVE ANDRADE CAVALCANTE 
REQUERIDO(S): NEURACI SANTIAGO FERREIRA, atualmente em local incerto e não sabido. 
FINALIDADE  E ADVERTÊNCIA: Proceder a INTIMAÇÃO de NEURACI SANTIAGO FERREIRA (CPF: 25034677253), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supramencionada, no prazo 15 (quinze) dias úteis, apresentar 
ciência e se manifestar acerca da sentença proferida no evento 124 dos autos. 
SENTENÇA: "Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança intentada por ADILINO TAVARES DA SILVA em desfavor de NEURACI 
SANTIAGO FERREIRA. Aduz o requerente, em suma, que: a) é proprietário do um imóvel descrito na inicial; b) o contrato de 
locação foi firmado em 05/01/2014, com prazo de vigência de 06(seis) meses; c) as parcelas seriam pagas mensalmente, no 
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), os quais deveriam ser pagos a cada dia 05 (cinco) do mês; d) o réu deixou de cumprir com 
o avençado desde março de 2014. Com a inicial vieram a procuração e os documentos anexados ao evento1. A decisão 
anexada ao evento3 deferiu a liminar de despejo. Citado por edital, o requerida apresentou contestação no evento119. A 
contestação foi impugnada no evento122. É o breve relato. Fundamento e decido. I – Do julgamento antecipado do 
mérito Embora a lide discuta questões de direito e de fato, tenho que desnecessária a produção de outras provas além das 
documentais já constantes nos autos e suficientes para formação de valores deste juízo, razão pela qual passo ao julgamento 
antecipado conforme art. 355, inciso I do CPC. II – Do MéritoÉ certo que as relações contratuais são regidas pelos princípios da 
autonomia privada, liberdade contratual e ainda pela antiga máxima do pacta sunt servanda, cujos contratos seguem dotados de 
obrigatoriedade ao menos inter partes. Note-se, nesse aspecto, que ninguém é obrigado a se vincular e, se assim o fizer o 
contrato deverá ser cumprido, sendo a autonomia privada e a confiança dois alicerces de nosso ordenamento. A autora 
comprovou a existência da relação jurídica locatícia, conforme contrato anexado ao evento1 – CONT_LOCACAO5, sendo certo 
que o réu não comprovou o pagamento dos aluguéis e encargos. Por sua vez, a parte requerida se limitou ao campo da negativa 
geral, nada provando nos autos. Logo, sem maiores delongas, devidos a cobrança e o despejo. III – Dispositivo Isso 
posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para: a) DECLARAR rescindido o contrato de locação existente entre 
as partes; b) CONDENAR a requerida a pagar o valor dos locativos devidos no período indicado na inicial, devidamente 
corrigidos até a data do efetivo pagamento pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406, c/c art. 161, § 1º, do 
CTN), contados do vencimento de cada parcela (CC, art. 397). Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, 
inciso I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o 
valor atualizado da causa. Int. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito."Para que não possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital com o prazo de dilação 20 (vinte) dias, que será afixado no placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da 
Justiça. 
SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de 
São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. Para mais informações acerca do processo 
acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", informando o número do processo 
50090219220138272729.  Palmas-TO, data e horário certificados pelo sistema. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito em substituição automática na 3ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório tramitam os autos da  Ação de Inventário 
Nº 00269049320208272729 em que se processam os bens do espólio de NARA RADIANA RODRIGUES DA SILVA CASTRO, 
portadora do RG nº 369.319 SSP/TO e CPF/MF sob nº 878.488.213-15, e que por meio deste edital fica(m) 
CITADOS/INTIMADOS os eventuais interessados, para que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; (Art. 626, 
§1º do CPC).  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei. Eu, Renato Gomes Carvalho, Técnico Judiciário, que digitei. 
 

4ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO: 20(VINTE) DIAS 
FINALIDADE: CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da 
ação supramencionada, que tem como objeto pedido de extinção de fundação, bem como para, em querendo, no prazo de 
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15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 
petição inicial. 
DESPACHO:  EXPEÇA-SE de edital para ciência de terceiros interessados, sobre a propositura da presente ação.REQUISITE-
SE à Receita Federal certidão de débitos relativos a créditos federais e à dívida ativa da União em nome da FUNDAÇÃO DE 
ENSINO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECOLÓGICO NO ESTADO DO TOCANTINS – FUNEDES, no prazo de 15 (quinze) 
dias.OFICIE-SE ao Banco Central solicitando informações sobre a eventual existência de conta em nome da FUNDAÇÃO DE 
ENSINO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECOLÓGICO NO ESTADO DO TOCANTINS – FUNEDES, no prazo de 15 (quinze) 
dias.REQUISITE-SE aos tabelionatos de protestos da Comarca de Palmas-TO, certidão relativa a protestos em nome da 
FUNDAÇÃO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECOLÓGICO NO ESTADO DO TOCANTINS – FUNEDES, no prazo 
de 15 (quinze) dias.INTIME-SE o Ministério Público pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos do art. 180 c/c art. 
183, §1º do CPC.Intimem-se. Cumpra-se. Silvana Maria Parfieniuk, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-45651. Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e 
consulte através da "consulta pública", informando o número do processo e a chave: 977682645521. Palmas-TO, data do 
sistema. 
 

5ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 20(VINTE) DIAS 
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, 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 CONSTRUARTE CONSTRUTORA,CNPJ: 18199842000180 para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0044760-41.2018.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 17.455,00 
REQUERENTE: A S DE SOUZA PRESTACAO DE SERVICOS-ME 
REQUERIDO: CONSTRUARTE CONSTRUTORA 
FINALIDADE: CITAR a requerida CONSTRUARTE CONSTRUTORA 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 
verdadeirosa os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Após, esgotadas todas as tentativas acima, itens 3 e 4, DEFIRO a citação por edital da parte requerida, de acordo 
com o procedimento deste processo . O prazo de espera, inserto no inciso III, do art. 257, será de 20 dias, ou seja, somente após 
este prazo é que fluirá o prazo para apresentação da contestação/defesa. 6.1 No referido edital conste que em caso de revelia 
será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Publique-se no Diário de Justiça; fixe no átrio em local específico, 
bem como publique-se na Plataforma do CNJ, caso esta esteja implementada. 6.2 Transcorrido o prazo de defesa e 
permanecendo inerte, INTIME-SE a Defensoria Pública para que nomeie curador especial, bem como apresente defesa no prazo 
legal. Cumpra-se. Lauro Augusto Moreira Maia, Juiz de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 5ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data do sistema. 
 

Juizado especial da infância e juventude 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Adoção, autos n°0025103-45.2020.8.27.2729, requerido por VALQUIRIA RIBEIRO DE GUSMAO SILVA 
e JOSE ANTONIO DA SILVA em desfavor de MARIA DOS SANTOS SARAIVA BEZERRA, cujo feito corre em SEGREDO DE 
JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR o(a) requerido(a) MARIA DOS SANTOS SARAIVA BEZERRA, estando em lugar incerto 
ou não sabido, para os termos da ação supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que 
correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente, que será publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e 
subscrevi. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(a) Doutor(a) ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania do Juizado da Infância e Juventude, se 
processam os autos de Guarda, autos n°0017950-92.2019.8.27.2729, requerido por MARILENE MORAES DA COSTA e 
FRANCISCO VIEIRA DA CRUZ em desfavor de JUCIRLEIDE SOARES DOS SANTOS, cujo feito corre em SEGREDO DE 
JUSTIÇA, sendo o presente para CITAR o(a) requerido(a) JUCIRLEIDE SOARES DOS SANTOS, estando em lugar incerto ou 
não sabido, para os termos da ação supracitada, para, querendo, oferecer resposta ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias, que 
correrá a partir do decurso do prazo de publicação deste edital. E, para que não se possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente, que será publicado na forma da lei. DADO e PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO Eu, servidor, digitei e 
subscrevi. 
 

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 00321215920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado IZABELLA ZANETTE BORGES. CNPJ/CPF nº 028.166.611-30, 
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 00319859620158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA CNPJ/CPF nº 
696.785.371-68, INTIMADO para, caso queira, no 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 00319076820168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ISAIAS SARAIVA BORGES. CNPJ/CPF nº 291.752.401-49, 
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 00307770920178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado PAULO BESERRA RIBEIRO CNPJ/CPF nº 851.833.001-78, 
INTIMADO para, caso queira, no 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 00307770920178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado PAULO BESERRA RIBEIRO CNPJ/CPF nº 851.833.001-78, 
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INTIMADO para, caso queira, no 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 00318184520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA CNPJ/CPF nº 
16341272855, INTIMADO para, caso queira, no 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 00271319320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado SALOMAO DE SOUSA AZEVEDO. CNPJ/CPF nº 334.102.083-72, 
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 00266170420188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MD ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF nº 04.450.233/0001-47, bem 
como os co-proprietários LVM PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, MAIZA 
BRITO LESSA RORIZ COÊLHO E CARLOS MAURÍCIO ABDALLA e sua cônjuge SANDRA ELIANE CORDEIRO ABDALA, 
INTIMADOS para, caso queiram, no 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), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) KATIA DE SOUSA REIS 
– CNPJ/CPF: 003.534.923-96 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 00478640720198272729 que lhe move a FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL  bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias,  apresentar, caso queira, as contrarrazões à 
apelação interposta nos autos.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. 
 
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 00205072820148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AMIR NERY JUNIOR CNPJ/CPF nº 196.148.611-34, INTIMADO 
para, caso queira, no 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 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00190961320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
907.100.371-04, 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 00190788920158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PAULO CESAR PINHEIRO GOMES CNPJ/CPF nº 
04.249.446/0001-05, INTIMADO para, caso queira, no 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 00182011820168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ADELMIR ALENCAR LEÃO CNPJ/CPF nº 243.605.461-49, bem 
como sua cônjuge ELIANE MARTINS NUNES ALENCAR, INTIMADOS para, caso queira, no 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 00177768820168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WANDERSON CESAR DE SOUZA CARVALHO CNPJ/CPF nº 
710.461.511-34, INTIMADO para, caso queira, no 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 00154433220178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF nº 
002.260.031-08, INTIMADO para, caso queira, no 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 00150337120178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: NACIONAL ADMINISTRADORA DE CREDITO E COBRANÇA 
LTDA CNPJ/CPF nº 08202487000105, INTIMADO para, caso queira, no 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 00146863820178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MOISES LUIS LEITE DOS REIS GONÇALVES, CNPJ/CPF 
nº 001.685.241-98, 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. 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 00118604420148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: VAGUIANE LOPES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 034.302.721-
65, 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: ESPÓLIO DE JOAO EVANGELISTA NOVAES 
ROMEU CNPJ/CPF: 040.112.108-97, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00116732620208272729, 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 00111961320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CONSTRUTORA METROPOLE LTDA CNPJ/CPF nº 
03.144.721/0003-25, INTIMADO para, caso queira, no 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 00104926320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO PEREIRA BATISTA CNPJ/CPF nº 640.172.902-30, 
INTIMADO para, caso queira, no 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 00096814020148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: VINICIUS RIBEIRO DE PAULA, CNPJ/CPF nº 713.209.701-
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 00093468420158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: ADELAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
002.402.331-07, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
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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 00090774520158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LUCIO SILVA DE CARVALHO CNPJ/CPF nº 363.226.281-00, 
INTIMADO para, caso queira, no 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 00004744620168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: LUIS CARLOS SOUSA OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 
288.030.862-34, 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 00013729320158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: MATEUS MORETI ALVES, CNPJ/CPF nº 223.648.558-10, 
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 00020544820158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: WASHINGTON LUIZ GOMES DE ANDRADE, CNPJ/CPF nº 
280.381.851-53, 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 00025044920198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: GASPAR SOUSA CASTRO, CNPJ/CPF nº 244.201.152-20, 
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, 
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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 00026884420158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: CLEITON EUSTAQUIO ROCHA, CNPJ/CPF nº 262.895.716-
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 00035850920148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JURANDY NERES GABRIEL CNPJ/CPF nº 776.512.781-00, 
INTIMADO para, caso queira, no 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 00041836020148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AGUINELO PEREIRA DA CRUZ CNPJ/CPF nº 095.847.731-00, 
bem como sua cônjuge TEREZINHA GOMES FERREIRA DA CRUZ CPF: 002.352.031-06 INTIMADO para, caso queira, no 
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 00046393920168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ/CPF nº 03.443.434/0001-54, INTIMADO para, caso queira, no 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 00048524020198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIA LUCILEIDE DE SOUSA E SILVA CNPJ/CPF nº 
729.444.801-97, INTIMADO para, caso queira, no 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 00243047520158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ESLEY ROCHA SANTOS CNPJ/CPF nº 015.085.401-36, 
INTIMADO para, caso queira, no 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 00240807420148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 
457.295.309-00, 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 00218785620168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: YARA MACEDO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 588.703.421-15, 
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 00205364420158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTONIO OLIVEIRA SOARES CNPJ/CPF nº 334.058.243-20, 
INTIMADO para, caso queira, no 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 00207446220148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: JOSÉ WILSON FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
988.119.401-68, 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 00209893420188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: V PEREIRA DE JESUS CNPJ/CPF nº 04.297.808/0001-33, 
INTIMADO para, caso queira, no 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 00211201420158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: DEBORA FERREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 986.439.161-
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 
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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 00217832620168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: NOVATEC CURSOS  SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF nº 08.708.592/0001-02, 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 00214042220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: ELIZAIDE EDUAO FERREIRA, CNPJ/CPF nº 134.171.108-
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 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos Procedimento Comum Cível nº 00486548820198272729, proposta por SAMUEL CARVALHO DOS SANTOS em face de 
JANAINA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF nº 37.240.058/0001-12 e MUNICIPIO DE PALMAS, 
CNPJ/CPF nº 24.851.511/0001-85 sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada JANAINA CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇOES LTDA que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...ANTE O 
EXPOSTO, ACOLHO PARCIALEMNETE os pedidos formulados na inicial, o que faço por DECLARAR a inexistência do 
débito referente às CDA's n° 20180012458, 20180012460 e 20180012462 que instruem a execução fiscal em apenso, bem 
como CONDENO o Município de Palmas a pagar ao autor, danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 
monetariamente pelo IPCA desde o dia de hoje e juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 
à caderneta de poupança, tendo em vista a redação dada ao Art. 1.º-F à Lei n.º 9.494/97, pela Lei n.º 11.960, de 30/06/2009, 
desde a data do evento danoso (25/03/2015 - data da inscrição na dívida ativa) e EXTINGO A PRESENTE AÇÃO, com 
julgamento do mérito, lastreado no artigo 487, I do CPC. Anoto que a Execução Fiscal nº 0002999-93.2019.8.27.2729 
prossegue tão somente em relação a CDA nº 20180012463. Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, 
relativo apenas ao valor da indenização por dano moral, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que ora 
fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, consoante artigos 85, §§ 2º e 3º e 86, parágrafo único do 
CPC, em observância ao grau de zelo profissional e ao tempo exigido para o serviço. Isento de custas por se tratar da Fazenda 
Pública Municipal. Após o trânsito em julgado, certifique-se, traslade-se cópia desta sentença para os autos principais (execução 
fiscal), bem como providencie-se a baixa, com as cautelas de estilo. Intimo. Cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito” 
 

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 sócio:  BAZELAU RAMOS. CNPJ/CPF: 774.068.189-04,  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  50369994420138272729, 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). 20130025025, inscrita em 08/01/2013, referente à 
TLX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.544,91 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta e 
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Quatro Reais e Noventa e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de 
julho 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: OSVALDO LUIZ DOS SANTOS FERRADOR. CNPJ/CPF: 054.424.678-04,  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  50364252120138272729, 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). 20130024914, inscrita em 
21/01/2010, referente à TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 429,30 (Quatrocentos e 
Vinte e Nove Reais e Trinta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de 
julho 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: MARIO SERGIO RODRIGUES MACEDO. CNPJ/CPF: 696.853.471-15,  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  50348853520138272729, 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). 20130025349, inscrita em 
08/01/2013, referente à TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.535,12 (Um Mil e 
Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de 
julho 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: BRUNO ALBERTONI DE ORNELAS. CNPJ/CPF: 013.443.251-73,  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  50333983020138272729, 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). 20130025106, inscrita em 
04/01/2012, referente à TXL; 20130025107, inscrita em : 08/01/2013, referente à TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 1.457,73 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta 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, 21 de julho de 2021. (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 : JEAN CARLO MENDOÇA DOS SANTOS. CNPJ/CPF: 836.186.511-04 e 
VANILCY PAULA SOARES ROCHA MENDOÇA. CNPJ/CPF: 832.701.161-87, 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 
 50333800920138272729, 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). 20130025144, inscrita em 21/01/2010, referente à TXL; 
20130025146, inscrita em 21/01/2010, referente à TXL;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 395,95 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, 21 de julho 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 da sócia: CLAUDIANA RODRIGUES FONSECA. CNPJ/CPF: 266.719.118-86,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50283806220128272729, 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). 20120009215, inscrita em 
04/01/2012, referente à IPTU; 20120009216, inscrita em : 04/01/2012, referente à COSIP; 20120009221, inscrita em 
18/01/2010, referente à IPTU-PD; 20120009223, inscrita em 20/01/2010, referente à TSU-PD; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 3.924,65 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de julho 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 : IRANEIDE MOREIRA COSTA. CNPJ/CPF: 575.426.601-44 e JOSE 
HUMBERTO BRAS. CNPJ/CPF: 330.829.011-15, 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  50277619820138272729, 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-291/2013, inscrita em 06/03/2013, referente à IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 20.536,47(vinte mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de julho 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: JOSE VIEIRA DA SILVA. CNPJ/CPF: 243.182.562-00,  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  50231336620138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130017702, inscrita em 
08/01/2013, referente à TX-COL-LIX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 105,16 (cento 
e cinco 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, 21 de 
julho 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: LÁZARO EDUARDO DE BARROS. CNPJ/CPF: 433.808.321-20,  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  50227638720138272729, 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). 20130017093, inscrita em 
21/05/2013, referente à ISS-N-AJU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 1.730,19 (um 
mil setecentos e trinta reais e dezenove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de 
julho 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 da sócia: WILLEN JALES E SILVA. CNPJ/CPF: 413.932.791-04,  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  50097750520118272729, 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). 20110002162, inscrita em 21/01/2010, 
referente à TXL; 20110002163, inscrita em 19/04/2010, referente à MULTA; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de e R$ 1.022,66 (um mil e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 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, 21 de julho 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: ANDRADE E ANDRADE LTDA. CNPJ/CPF: 38.132.650/0001-63 e do seu 
sócio : JOABES CARDOSO ANDRADE NETTO. CPF/CNPJ: 879.933.331-72 ,  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 
 50025370320098272729, 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-905/2008, inscrita em 06/03/2008, referente à ICMS; 
A-825/2008, inscrita em 29/02/2008, referente à ICMS; A-0742/2002, inscrita em 13/05/2002, referente à AUTO DE 
INFRAÇÃO; C-1265/2012, inscrita em 12/06/2012, referente à ICMS; A-2145/2008, inscrita em 10/10/2008, referente à IDNR; 
A-101/2009, inscrita em 09/02/2009, referente à ICMS; A-102/2009, inscrita em 09/02/2009, referente à ICMS; J-2968/2012, 
inscrita em 12/11/2012, referente à DEBITO PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e 
R$ 24.390,98 (Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Noventa Reais e Noventa e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
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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, 21 de julho 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: NOBRE COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA - ME. CNPJ/CPF: 
03.759.124/0001-43 e da sua sócia : NARA LUCIA DE MELO LEMOS RELA. CPF/CNPJ: 019.339.198-84,  por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº  50017922320098272729, 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-364/2009, inscrita em 02/04/2009, 
referente à ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 47.363,79 (Quarenta e Sete Mil e 
Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta 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 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, 21 de julho 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 : ANTONIO MARCIO GIMENEZ. CNPJ/CPF: 025.701.008-46, JOEL 
LANCHONI. CNPJ/CPF: 031.114.108-03 e PAULO FERREIRA ALVES.CNPJ/CPF: 974.411.638-20, 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  50010413620098272729, 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). 20080001847, inscrita em 13/03/2008, referente à 
MULTA; 20080001848, inscrita em 13/03/2008, referente à MULTA; 20080001849, inscrita em 15/10/2008, referente à 
MULTA; 20333783813476, inscrita em 10/11/2005, referente à MULTA; 2084161790489, inscrita em 17/11/2005, referente à 
TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 200.026,30 (vinte Duzentos Mil e Vinte e Seis 
Reais e Trinta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de julho 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 : ALVANI MARIA DA SILVA COSTA. CNPJ/CPF: 371.375.651-15 e 
ANTONIO SEVERIANO DA COSTA.CNPJ/CPF: 331.489.451-15, 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  50009723820088272729, 
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). 20080001625, inscrita em 15/10/2008, referente à ISS-PD; 2004275811039, inscrita 
em 17/11/2005, referente à TXL; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 24.487,36 (Vinte e 
Quatro Mil e Quatrocentos 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 
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, 21 de julho de 2021. (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 do executado: ABM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME. 
CNPJ/CPF: 38.146.023/0001-81 e do seu sócio : MOACIR ALVES SILVA. CPF/CNPJ: 172.323.177-00,  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  50009265920028272729, 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). 2.331-B/2002, inscrita em 15/10/2002, 
referente à AUTO DE INFRAÇÃO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 2.961,72 (Dois 
Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito 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, 21 de julho 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: FABIANE SALES COELHO MAIA. CNPJ/CPF: 663.305.641-91,  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  00504354820198272729, 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). 20190025869, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20190025870, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV; 20190025871, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 13.160,88 (Treze 
Mil e Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de 
julho 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: CLEOVAN PEREIRA CARDOSO. CNPJ/CPF: 625.560.102-15,  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  00499383420198272729, 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). 20190027491, inscrita em 
22/07/2016, referente à IPTU; 20190027492, inscrita em 22/07/2016, referente à COSIP;  cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de e R$ 2.415,70 (Dois Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Setenta 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, 21 de julho 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: N & S COLETA E RECIC DE LIXO ELETRONICO LTDA ME. CNPJ/CPF: 
12.071.770/0001-04,  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  00496569320198272729, 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). 
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20190022539, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20190029491, inscrita em 24/05/2019, referente à ITBI; 
20190029492, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20190029494, inscrita em 24/05/2019, referente à IPTU REV;   cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 7.141,69 (Sete Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e 
Sessenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de julho 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: EURIPEDES BORGES PIRES. CNPJ/CPF: 626.541.951-04,  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  00493442020198272729, 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). 20190029367, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20190029368, inscrita em 24/05/2019, referente à IPTU REV;  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 7.771,31 (Sete Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Um 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de julho 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: MARI LUCY CORRÊA GARCIA. CNPJ/CPF: 471.275.703-53,  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  00492090820198272729, 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). 20190029254, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20190029255, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20190029256, inscrita em 
04/01/2019, referente à IPTU REV; 20190029257, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU REV; 20190029258, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20190029259, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP;  cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de  R$ 15.098,90 (Quinze Mil e Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de julho 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: AIRTON ALVES DA SILVA. CNPJ/CPF: 499.273.291-72,  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  00482763520198272729, 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). 20190018414, inscrita em 
06/03/2017, referente à COSIP; 20190018415, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20190018416, inscrita em 
25/04/2018, referente à IPTU REV;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.150,84 (Dois Mil 
e Cento e Cinquenta 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 
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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, 21 de 
julho 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: DIMES CLAYTON PEREIRA BARROS. CNPJ/CPF: 751.380.851-15,  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  00482650620198272729, 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). 20190017111, inscrita em 
21/06/2018, referente à MUL-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 11.151,10 (Onze 
Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de 
julho 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: MANOEL SILVA OLIVEIRA. CNPJ/CPF: 435.959.283-34,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00478961220198272729, 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). 20190018106, inscrita em 
21/06/2018, referente à MUL-POST; 20190018107, inscrita em 21/06/2018, referente à MUL-POST; 20190018108, inscrita 
em 21/06/2018, referente à MUL-POST; 20190018109, inscrita em 21/06/2018, referente à MUL-POST;  cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.641,57 (Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e 
Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de julho 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: SEABRA REZENDE COSMÉTICOS - EIRELI - ME. CNPJ/CPF: 
11.166.754/0001-32 e do seu sócio : CHRISTIANNE GUERRA SEABRA REZENDE. CPF/CNPJ: 344.565.703-34,  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  00475583820198272729, 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-1707/2019, inscrita em 
26/04/2019, referente à ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 77.828,84 (setenta e 
sete mil oitocentos e vinte e oito 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 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, 21 de julho de 2021. (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 do executado: JANILTON FERREIRA DA SILVA. CNPJ/CPF: 788.296.661-49,  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  00473100920188272729, 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). 20180004332, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; 20180004333, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU; 20180004334, inscrita em 15/06/2016, 
referente à COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 2.838,93 (Dois Mil e Oitocentos 
e Trinta e Oito 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, 21 de 
julho 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: HELIO TEIXEIRA CHAVES. CNPJ/CPF: 10.189.342/0001-55,  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  00453666920188272729, 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). 20180009700, inscrita em 21 
20/01/2011, referente à ISS-SN; 20180009701, inscrita em 20/04/2016, referente à TLF; 20180009702, inscrita em 
06/03/2017, referente à TLS; 20180009704, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS;  cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 101.638,09 (Cento e Um Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Nove Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de julho 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: MARRA E MAIA LTDA. CNPJ/CPF: 07.040.164/0001-91 e do seus sócios : 
JORGE PEDRO MAIA FILHO. CPF/CNPJ: 191.951.761-87 e UNIVERSO MARRA DA SILVA. CNPJ/CPF: 095.874.381-91,  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  00430785120188272729, 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-3126/2018, inscrita em 
04/09/2018, referente à ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 225.761,13(duzentos e 
vinte e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e treze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito 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, 21 de julho 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: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS. CNPJ/CPF: 257.516.545-87,  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  00425441020188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
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prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180005913, inscrita em 
06/03/2017, referente à IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 731,33 (Setecentos e 
Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 21 de 
julho 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: LUIZ CLAUDIO RODRIGO DE FREITAS, CPF/CNPJ: 94765650634, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50003375720088272729, 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). 20080000460, inscrita em 
13/03/2008, referente ao ISS; 20080000461, inscrita em 13/03/2008, referente ao ISS; 20080000462, inscrita em 13/03/2008, 
referente ao ISS; 20080000463, inscrita em 13/03/2008, referente ao ISS; 20080000464, inscrita em 13/03/2008, referente 
ao ISS; 20080000465, em 12/03/2008, referente ao IPTU; 20080000466, em 12/03/2008, referente ao IPTU; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 81.728,54 (Oitenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e 
Cinquenta e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, 22 de julho 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: JOSE PEREIRA LOPES, CPF/CNPJ: 38878933104, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 50002406220058272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1433/2005, inscrita em 27/06/2005, referente ao 
ICMS; A-1434/2005, inscrita em 27/06/2005, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 4.115,47 (Quatro Mil e Cento e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito 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, 22 de julho 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: BARROS & FLORENTINO LTDA, CPF/CNPJ: 10.506.316/0001-03, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00526119720198272729, 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). 20190000090, inscrita em 
21/06/2018, referente ao TLF - TX; 20190000091, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190000092, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190000093, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190000095, inscrita em 
25/04/2018, referente ao TLF – TX;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 83.983,85 
(Oitenta e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
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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, 22 de julho 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: JUAREZ CORREIA DA SILVA, CPF/CNPJ: 349.652.202-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00524620420198272729, 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). 20190033427, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190033428, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190033429, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.928,94 (Dois Mil e 
Novecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, 22 de julho 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: E & D CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS EIRELI, 
CPF/CNPJ: 02.951.375/0001-62, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00516298320198272729, 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). 20190033887, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 2.845,55 (Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 22 de julho 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: ROSILENE FATIMA DA SILVA, CPF/CNPJ: 627.898.991-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00275281620188272729, 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). 20180003097, inscrita em 
25/03/2015, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.414,45 (Um Mil e 
Quatrocentos e Quatorze Reais e Quarenta e Cinco Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 22 de julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
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Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de 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: MANOEL ROMUALDO DIAS DIST. BRASIL CENTRAL - 
DISTRIBUIDORA CENTRAL, CPF/CNPJ: 23.065.943/0001- 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 – 
00262983620188272729, 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-568/2018, inscrita em 27/02/2018, referente ao ICMS; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 82.798,90(oitenta e dois mil setecentos e noventa e 
oito reais e noventa centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 22 de julho 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: MARCELO BONTEMPO SILVA, CPF/CNPJ: 639.985.486-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00248087620188272729, 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). 20180002556, inscrita em 
25/03/2015, referente ao ISS-AUTONO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.488,00 (Um 
Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de 
julho 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: NASCIMENTO & DORNELAS LTDA - ME, CPF/CNPJ: 05.567.936/0001-
12, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00244718720188272729, 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-8403/2017, inscrita 
em 23/11/2017, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
12.641,14(doze mil seiscentos e quarenta e um 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, 22 de julho 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: DISTRIBUIDORA CENTROESTE LTDA, CPF/CNPJ: 04.148.286/0001-08, 
bem como de seu sócio coobrigado EDUARDO LIBOREIRO AVELAR, CPF/CNPJ: 001.224.826-62, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 00238327420158272729, 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-320/2015, inscrita em 08/04/2015, referente ao IDNR; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 223.867,12(duzentos e vinte e tres mil oitocentos e 
sessenta e sete reais e doze centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
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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, 22 de 
julho 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: JUARECY LUIZ DE ARAUJO COSTA JUNIOR, CPF/CNPJ: 626.332.521-
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 – 00221958320188272729, 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). 20180002116, inscrita 
em 25/03/2015, referente ao ISS-AUTONO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.516,80 
(Três Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 22 de julho de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.  
 

PIUM 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº: 5000045-49.2011.8.27.2735 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executados: MARCOS ANTUNES DE ALMEIDA, FERNANDO KRAMER DE NORONHA, COLDOMIR INÁCIO SIQUEIRA 
CRESPO e AGROPECUÁRIA RIO CAMPO LTDA 
O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, Juiz(a) de Direito da Comarca de Pium/TO, na forma da 
lei, etc, DETERMINA a INTIMAÇÃO dos executados, AGROPECUÁRIA RIO CAMPO LTDA, CNPJ n. 37.419.751/0002-38, 
MARCOS ANTUNES DE ALMEIDA, CPF n. 237.967.077-34, FERNANDO KRAMER DE NORONHA, CPF n. 425.241.217-04 e 
COLDOMIR INÁCIO SIQUEIRA CRESPO, CPF n. 472.249.167-49, sem outras qualificações, atualmente se encontram em 
lugares incertos e não sabidos, efetuarem o pagamento do saldo remanescente a Fazenda Pública Estadual no valor de R$ 
2.268,73 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), referente ao Processo de Execução Fiscal n. 
0000541-85.2019.8.27.2735- chave n. 172149881619, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS. E para que chegue ao 
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. 
Eu, DIVINA LÚCIA GOMES ARAÚJO LOPES, Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. Pium-TO, 21 de julho de 2021. Assinado 
eletronicamente, Jorge Amâncio de Oliveira, Juiz de Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº  0001203-46.2019.8.27.2736 
AUTOR:  ELAINE GASTALDI LOPES FERNANDES 
ADVOGADO: PABLO ARAUJO MACEDO - OAB/TO. N° 5849  
REQUERIDO: FRANCISCA LUCIA PEREIRA DA SILVA 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada INTIMADA da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever:  “Forte nesses argumentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, 
resolvendo com mérito a lide, com fulcro no Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I, e, por via de 
consequência, CONDENO a parte requerida a proceder à transferência do veículo VW/POLO 1.6 NEXT; Ano/Modelo: 
2003/2003; Placa: MVU3115; Cor: Vermelha, para seu nome, junto ao DETRAN-TO, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada dia de atraso, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia será 
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revertida em favor da parte autora em caso de descumprimento. Oficie-se ao DETRAN-TO, determinando: a) o imediato 
cancelamento, em relação ao nome e à CNH de Elaine Gastaldi Lopes, de todos os débitos relativos ao veículo VW/POLO 
1.6 NEXT; Ano/Modelo: 2003/2003; Placa: MVU3115; Cor: Vermelha, especialmente relativos a IPVA; DPVAT; Licenciamento; 
multas por infração de trânsito e suas respectivas pontuações; e despesas com transferência; os quais tenham sido contraídos 
a partir de 24/11/2009, inclusive aqueles eventualmente já inscritos; e b) a transferência de todos esses débitos e 
pontuações para o nome e para a CNH de FRANCISCA LÚCIA PEREIRA DA SILVA. Caso a parte autora tenha efetuado o 
pagamento desses débitos, caberá ao polo passivo reembolsá-la. Expeça-se ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual e à 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AMTT), para conhecimento acerca do teor desta sentença, a fim de que se 
abstenham de informar qualquer débito em nome da AUTORA, referente ao veículo acima descrito. Sem custas e honorários 
advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei de Regência. Transitada em julgado, arquive-se o processo, observadas as cautelas 
de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.” 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça:15/09/2021 
2ª Praça:22/09/2021 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$30.480,31 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5006275-33.2013.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: SILVA & SILVESTRE LTDA e/ou ABIMAEL JOSE SILVESTRE E SILVA 
O Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito em substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 15/09/2021 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
Um Lote de Terreno Urbano, Matricula sob o nº 7074, Registro Geral, situado à Lote 08, Quadra 17, Loteamento Setor 
Nacional, nesta cidade, avaliado o LOTE acima descrito em R$ 25.00,00 (vinte e cinco mil reais). Através do presente, ficam 
intimados os executados SILVA & SILVESTRE LTDA e ABIMAEL JOSE SILVESTRE E SILVA, CPF 01677300000172 e 
76443248104,, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou 
superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 22/09/2021 ás 14:00horas, para a 
venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto 
Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça:16/09/2021 
2ª Praça:23/09/2021 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$267.922,02 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000465-48.2011.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: JORNAL O PARALELO 13 – II PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA e/ou e/ou EDIVALDO DE SOUZA 
RODRIGUES. 
O Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito em substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 16/09/2021 ás 14:00horas para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
Um Lote de terreno urbano, Qd. 113 - loteamento Bairro Porto Imperial da da cidade de Porto Nacional, com frente para o 
Norte e Oeste e fundos para o Sul e Leste, com área de  710,46m2 (setecentos e dez metros equarenta e seis centímetros 
quadrado), com limites e confrontações constantes na matricula sob o nº 1.3770, livro 2, registro geral do CRI de Porto 
Nacional/TO, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 1. O valor do maior lance poderá ser parcelado até olimite do 
crédito exequendo, que atualmente é de R$267.922,02. No parcelamento acima indicado o pagamento poderá ser dividido em 
até 60 (sessenta) vezes, observada a parcela mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais); 3. O Arrematante deverá depositar, no 
ato da arrematação, a primeira prestação recolhendo-a por Documento de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), observando 
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o código de receita 4396 (Parcelamento de Arrematação - Primeira Parcela - Depósito Judicial), a ser utilizado nocampo 12 da 
DJE, com a identificação do nome e respectivo CPF/CNPJ do arrematante;4.Até a expedição da carta de arrematação, o 
arrematante deverá continuar depositando, mensalmente, as parcelas que vierem a se vencer, mediante DJE acima referido, 
cujos valores depositados permanecerão à disposição do juízo,quando então deverá ser providenciada a transformação 
empagamento definitivo;5.Após a emissão da carta de arrematação, o arrematante deverá comparecer à Seção da Dívida Ativa 
da União, na Procuradoria da Fazenda Nacional ou à Unidade de atendimento integrado da Receita Federal de sua jurisdição 
para proceder ao parcelamento das demais prestações, em conformidade com os requisitos da Portaria PGFN 79/2014, cujas 
prestações serão recolhidas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizando ocódigo de receita nº 
7739. Através do presente, ficam intimados os executados JORNAL O PARALELO 13 – II PUBLICIDADE E JORNALISMO 
LTDA, CNPJ 05.999.400/0001-76 e/ou EDIVALDO DE SOUZA RODRIGUES - CPF:192.308.001-63  das datas das hastas 
públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima 
descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 23/09/2021 ás 14:00 horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma 
via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E 
DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do Fórum. 
 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça:14/09/2021 
2ª Praça:21/09/2021 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$22.981,64 
Ação: Execução Fiscal 
Número: 5000694-08.2011.8.27.2737 
Requerente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, CPF 38155222000156 
Requerido: SUPERMERCADO POTIGUA DE SECOS E MOLHADOS LTDA e/ou WAGNER FERREIRA DE LIMA e SELMA 
MARTINS COELHO PATRÍCIO 
O Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito em substituição da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso 
de suas atribuições legais e na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 14/09/2021 ás 14:00 horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel - 
LOTE DO TERRENO URBANO Nº 91, DA QUADRA 12, DO LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES I, DESTA CIDADE DE 
PORTO NACIONAL, COM ÁREA DE 360 M2 (TREZENTOS E SESSENTA METROS), DIMENSÕES 12 METROS DE FRENTE, 
12 METROS DE FUNDOS, LADO ESQUERDO 30 METROS E LADO DIREITO 30 METROS, COM REGISTRO NO CRI 
LOCAL, sendo que avalio o imóvel em exatos  R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) - conforme valor por m2 fornecido pela 
Prefeitura Local. 1. O valor do maior lance poderá ser parcelado até o limite do crédito exequendo, que atualmente é de R$ 
22.981,642. No parcelamento acima indicado o pagamento poderá ser dividido em até 60 (sessenta) vezes, observada a parcela 
mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais). Através do presente, ficam intimados os executados SUPERMERCADO POTIGUA DE 
SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.819.240/0001-00 e/ou WAGNER FERREIRA DE LIMA - CPF: 416.142.671-20 e 
SELMA MARTINS COELHO PATRÍCIO - CPF: 388.888.661-91, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua 
intimação pessoal. Se não for dado lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta 
pública no dia 21/09/2021 ás 14:00 horas para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do 
presente no placar do Fórum. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00135374620188272737 
Ação: Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 
Sentenciado: JOSIVALDO GOMES DA CRUZ 
A Dra. Umbelina Lopes Pereira, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial o sentenciado, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, trami tam os autos de 
Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) nº 00135374620188272737, em que figura como sentenciado JOSIVALDO 
GOMES DA CRUZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/06/1987, atualmente em lugar  incerto ou não sabido.E para que chegue 
ao conhecimento do sentenciado, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado do teor em síntese da sentença que 
segue: Diante do exposto e acolhendo a manifestação do Ministério Público, revogo as medidas protetivas concedidas em evento 
7. Intimem-se. Após, não havendo recurso, arquivem-se. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e 
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passado nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 22 de julho de 2021. Umbelina Lopes Pereira- 
Juiza de Direito.  
 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00129981220208272737 
Ação: Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 
Sentenciado: DIONE MAURICIO MELO 
A Dra. Umbelina Lopes Pereira, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 
em especial o sentenciado, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, trami tam os autos de 
Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) nº 00129981220208272737, em que figura como sentenciado DIONE 
MAURICIO MELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/05/1983, atualmente em lugar  incerto ou não sabido.E para que chegue 
ao conhecimento do sentenciado, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado do teor em síntese da sentença que 
segue: Diante do exposto e acolhendo a manifestação do Ministério Público, revogo as medidas protetivas concedidas em evento 
20. Intimem-se. Após, não havendo recurso, arquivem-se. Para conhecimento de todos é passado o presente edital. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 22 de julho de 2021. Umbelina Lopes Pereira- 
Juiza de Direito. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de SUPERCILIO DA MOTA BARROS JUNIOR, 
CNPJ/CPF nº 00479541167, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0007896-77.2018.8.27.2737 - Chave: 222805086818, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO 
NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, 
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 719,61 (Setecentos e Dezenove Reais e Sessenta 
e Um Centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional-TO, 22 de 
Julho de 2021. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
COLINAS TOCANTINS 

2ª Vara Cível 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004579-46.2018.8.27.2713/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: JOAQUINA GUEDES DOS SANTOS SOARES 
EDITAL Nº 3181038 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0004579-46.2018.8.27.2713, chave: 576178375718, em que figuram 
como partes BANCO DO BRASIL AS contra JOAQUINA GUEDES DOS SANTOS SOARES, sendo pelo Meritíssimo 
Juiz determinado a expedição do presente, por meio do qual CITA-SE a executada JOAQUINA GUEDES DOS SANTOS 
SOARES, brasileira, viúva, pecuarista, portadora da Carteira de Identidade n. 361020/SSP DF, inscrita no CPF/MF n. 
214.268.561-72, atualmente com endereço incerto e não sabido, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação (artigo 827, 
caput, c/c artigo 829, caput, ambos do Código de Processo Civil). No caso de integral pagamento no prazo acima estipulado, o 
valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (artigo 827, parágrafo 1° do Código de Processo Civil). Poderá o 
executado, caso queira, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do despacho 
inicial, com as complementações que se fizerem necessárias, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, 
incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). Valor do Débito: R$ 58.689,74 (cinquenta e oito mil seiscentos e oitenta e nove 
reais e setenta e quatro centavos). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 15 de julho de. Eu, 
Creuzilene dos Santos Lima Pinheiro, Técnica Judiciária, o digitei, conferi e subscrevi. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
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verificador 3181038v3 e do código CRC 40bc63b6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCELO LAURITO PARO 
Data e Hora: 15/7/2021, às 15:48:40 
 

PARAISO 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002545-66.2012.8.27.2731/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: JOSE LEE BORGES BARBOSA 
RÉU: EDVALDO DO CARMO 
RÉU: DIVINA GULLA COM DE DOCES, SALGADOS E CAFÉS LTDA - ME 

EDITAL Nº 3020616 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 20 (vinte) dias 

  
ORIGEM:1ª Vara Cível   de Paraíso   do Tocantins;    Processo: nº: 5002545-66.2012.8.27.2731;Chave do processo: 
147810877515; Natureza da Ação: Ação Cumprimento de Sentença Valor da Causa: R$ 438.140,75 (quatrocentos e trinta e 
oito mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos); Exequente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A; Procurador /Exequente: 
Dr.ª Keyla Márcia Gomes Rosal – OAB/TO 2412 e outros; Executados: Empresa: DIVINA GULLA COM DE DOCES, 
SALGADOS E CAFÉS LTDA – ME, EDVALDO DO CARMO e JOSE LEE BORGES BARBOSA. 
OBJETIVO/FINALIDADE: INTIMAR O RÉU: EDVALDO DO CARMO,   brasileiro, 
solteiro, inscrito no CPF nº 078.481.72430, atualmente com sede/endereço em lugar incerto e não sabido, aos Termos da Ação 
de Cumprimento de Sentença, para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (dez 
por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito 
atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do NCPC. Efetuado o 
devedor o pagamento parcial no prazo de quinze (15) dias, a multa e os honorários previstos incidirão somente sobre o restante 
do débito. OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo acima, sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias, independente de penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC. 
SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, nº 265, 1º andar, Centro - Ed. Fórum de Paraíso, fone/fax 
(63) 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, aos vinte três (23) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Eu, Marilene Rodrigues Marinho, técnica judiciária, o digitei. 

  
Documento eletrônico assinado por LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 

documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
3020616v3 e do código CRC e62399db. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LUCIANO ROSTIROLLA 
5002545-66.2012.8.27.2731  3020616 .V3 
Data e Hora: 28/6/2021, às 16:46:2 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

Portaria Nº 1793, de 21 de julho de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, os efeitos da Portaria nº. 997, de 23 de abril de 2021, que constituiu Grupo de 
Trabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para tratar da nova estruturação do Comitê Estadual de Saúde 
(CEMAS-TO), segundo a Resolução CNJ nº 388, de 13 de abril de 2021 do CNJ. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1104/2021, de 22 de julho 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 2021/93928 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 16/06/2021 a 17/06/2021, 
com a finalidade de realizar a escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1105/2021, de 22 de julho 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 2021/93926 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 25/05/2021 a 25/05/2021, com a 
finalidade de realizar a escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1106/2021, de 22 de julho 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 2021/93922 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 05/05/2021 a 06/05/2021, 
com a finalidade de realizar a escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1107/2021, de 22 de julho 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 2021/93921 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 14/04/2021 a 14/04/2021, com a 
finalidade de realizar a escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1108/2021, de 22 de julho de 2021 
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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 2021/93919 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 07/04/2021 a 08/04/2021, 
com a finalidade de realização da escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1109/2021, de 22 de julho 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 2021/93918 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 17/03/2021 a 17/03/2021, com a 
finalidade de realização da escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1110/2021, de 22 de julho 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 2021/93872 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 02/03/2021 a 02/03/2021, com a 
finalidade de realização da escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1111/2021, de 22 de julho 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 2021/94093 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 15/07/2021 a 15/07/2021, com a 
finalidade de realizar a escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 15/07/2021 a 15/07/2021, com a 
finalidade de realizar a escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1112/2021, de 22 de julho de 2021 
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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 2021/93917 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 05/07/2021 a 05/07/2021, com a 
finalidade de realizar a escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7 .  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Valdenor Nicos Pereira, Matrícula 362358, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 05/07/2021 a 05/07/2021, com a 
finalidade de realizar a escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000004847-7 .  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1113/2021, de 22 de julho 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 2021/92365 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, Chefe de Divisão, Matrícula 353219, o valor de R$ 
527,85, relativo ao pagamento de 3,0 (três) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/91512, no período de 
09/06/2021 a 11/06/2021, com a finalidade de terminar a fiscalização da obra de construção do Fórum.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1114/2021, de 22 de julho 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 2021/92596 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Rogério José Canalli, Diretor de Infraestrutura e Obras, Matrícula 357146, o valor de R$ 
204,09, relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/92303, no período de 
18/06/2021 a 18/06/2021, com a finalidade de Necessidade de conclusão de vistoria técnica junto ao Diretor de Obras na obra de 
construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Araguacema.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Luciano Moura, Engenheiro, Matrícula 352750, o valor de R$ 204,09, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/92303, no período de 18/06/2021 a 
18/06/2021, com a finalidade de Necessidade de conclusão de vistoria técnica junto ao Diretor de Obras na obra de construção 
do novo prédio do Fórum da Comarca de Araguacema.  

Art. 3º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, Arquiteto, Matrícula 353163, o valor de R$ 204,09, relativo ao 
pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2021/92303, no período de 18/06/2021 a 
18/06/2021, com a finalidade de Necessidade de conclusão de vistoria técnica junto ao Diretor de Obras na obra de construção 
do novo prédio do Fórum da Comarca de Araguacema.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1115/2021, de 22 de julho 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 2021/94465 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ironete Torres de Sousa, Matrícula 990349, 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 Colmeia-TO para Itapora do Tocantins-
TO, no período de 30/07/2021 a 30/07/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000641-
35.2021.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1116/2021, de 22 de julho 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 2021/94464 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Daniela Paula Alencar, Matrícula 990287, 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 Araguaina-TO para Nova Olinda-TO, 
no período de 21/07/2021 a 21/07/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0027682-
69.2019.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1117/2021, de 22 de julho 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 2021/94450 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, o valor de R$ 225,29, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 21/07/2021 a 
22/07/2021, com a finalidade de realizar visita para verificação de Segurança Institucional nas comarcas que serão contempladas 
com a instalação de porta giratória detectora de metais, a fim de proceder a levantamento técnico antes de iniciarem os trabalhos 
de instalação, conforme SEI 21.0.000015670-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1118/2021, de 22 de julho 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 2021/94445 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Presley Cruz Nunes, Matrícula 357300, o valor de R$ 63,41, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 20/07/2021 a 
20/07/2021, com a finalidade de realizar visita de segurança institucional na Comarca de Paraíso, conforme SEI 21.0.000015670-
9.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 20/07/2021 
a 20/07/2021, com a finalidade de realizar visita de segurança institucional na Comarca de Paraíso, conforme SEI 
21.0.000015670-9.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 20/07/2021 a 
20/07/2021, com a finalidade de realizar visita de segurança institucional na Comarca de Paraíso, conforme SEI 21.0.000015670-
9.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1119/2021, de 22 de julho 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 2021/94449 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 225,29, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguana-TO, no período de 21/07/2021 a 
22/07/2021, com a finalidade de realizar escolta da Presidência, conforme SEI 21.0.000004847-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1120/2021, de 22 de julho 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 2021/93714 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Henrique de Almeida e Silva, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 352880, o valor de R$ 
302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Novo Acordo-TO para Palmas-TO, no período de 
09/07/2021 a 10/07/2021, com a finalidade de comparecimento à Agência da Caixa Econômica Federal para assinatura na Ficha 
de Abertura de Autógrafos para realizar movimentação na conta de recebimento de diligências dos oficiais de justiça, conforme 
SEI 21.0.000009048-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1121/2021, de 22 de julho 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 2021/94480 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 1.259,58, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Parana-TO, no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, com a finalidade de fazer a conclusão das novas instalações do 
cabeamento estruturado e reinstalação dos equipamentos de telefonia e habilitação de pontos de internet na Comarca de Paranã 
e iniciar as novas instalações do cabeamento estruturado na Comarca de Palmeirópolis , conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1122/2021, de 22 de julho 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 2021/94508 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-TO, no período de 22/07/2021 a 
22/07/2021, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva na Comarca de Porto Nacional, conforme 
solicitado via SEI 21.0.000000097-0.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1123/2021, de 22 de julho 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 2021/94479 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de 
R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 
22/07/2021 a 23/07/2021, com a finalidade de realizar vistoria nas Construções dos Fóruns das Comarcas de Paraíso e 
Cristalândia, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1124/2021, de 22 de julho 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 2021/94226 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de 
R$ 401,24, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, no período de 
19/07/2021 a 21/07/2021, com a finalidade de realização de vistorias nas reformas das Comarcas de Paranã e Palmeirópolis, 
conforme SEI 19.0.000032545-0 e 19.0.000032546-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1125/2021, de 22 de julho 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 2021/94489 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$ 
267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
21/07/2021 a 22/07/2021, com a finalidade de despachar e colher assinatura do Presidente atinentes ao cumprimento de 
obrigações contratuais do Tribunal, nos termos do processo SEI nº 21.0.000009136-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1796/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 22 de julho de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 59, XXI, c/c art. 166, I,  174, II, da Lei n. 1818/07; 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo SEI 20.0.000019216-4, onde foi determinada a abertura de procedimento 
administrativo disciplinar destinado à apuração dos fatos e do(s) responsável(is) 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 as razões apresentadas na solicitação de prorrogação de prazo de evento 3817306; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Prorrogar, por igual período, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
constituída pela   Portaria nº 1299/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de  de 24 de maio de 2021 e a entrega do relatório conclusivo. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se. Cumpra-se. 
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Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1008/2021, de 22 de julho 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 GRAZIELA ROMAO NICEZIO COELHO, matrícula nº 186240, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 12 a 22/07/2021, a partir de 12/07/2021 até 18/07/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 23 a 29/07/2021, 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 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 057, de 2021 – SEI Nº 21.0.000016585-6 
  

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso AUDIÊNCIA PÚBLICA TJTO COM A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES,  a se realizar no dia 6 de agosto de 2021, mediante as condições 
determinadas neste Edital e demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: AUDIÊNCIA PÚBLICA TJTO COM A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 
AS MULHERES 
Objetivo: Reduzir os índices de violência doméstica contra a mulher e implementar a política de proteção às vítimas visando à 
promoção da justiça e da equidade social. 
  
Período de inscrições: Por ser audiência pública, não haverá inscrições. 
Público-Alvo:  
Magistrados e magistradas que atuam nas Varas Especializadas no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 
assuntos relacionados a essa temática; 
  
Integrantes da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Estado do Tocantins; 
  
Servidores e servidoras que atuam nas Varas Especializadas no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 
assuntos relacionados a essa temática; 
  
Servidores e servidoras que atuam no Grupo de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares (GGEM); 
  
Credenciados e credenciadas do Grupo de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares (GGEM); 
  
Membros ou servidores(as) do Ministério Público que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, 
baseada no gênero; 
  
Membros ou servidores(as) da Defensoria Pública que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, 
baseada no gênero; 
  
Delegados(as) ou agentes de polícia que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no 
gênero; 
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Servidores(as) que atuam nas Casas de apoio à mulher, preferencialmente nas comarcas de Palmas, Araguaína e Gurupi; 
  
Servidores(as) dos Hospitais de referência do Estado do Tocantins que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra 
a mulher, baseada no gênero dentro das Unidades. 
  
  
Carga horária: 4 horas-aula, porém por ser Audiência Pública, não haverá certificação. 
  
Modalidade: EaD 
  
Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 1.000 
  
3.  FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
3.1 Por ser audiência pública não haverá inscrições do público-alvo, sendo assim não serão realizadas a frequência e a 
avaliação, pois os participantes não serão certificados. 
  
4. METODOLOGIA  
4.1 A Audiência Pública será realizada, em 6 de agosto de 2021, das 14h às 18h, totalizando 4 horas-aula na modalidade EaD, 
conforme cronograma disponibilizados no item 15. 
  
4.2 Será realizada na plataforma de videoconferência do Google Meet para que os(as) palestrantes(as) e o mediador ou a 
mediadora se encontrem simultaneamente. 
  
4.3 Os(As) participantes assistirão a toda a transmissão pelo canal da Esmat. 
  
4.4 O link da transmissão será disponibilizado em um Banner no Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), no dia do Evento. 
  
4.5 A pauta será abordada de forma expositivo-dialogada, com uso de recursos multimídia, tendo como principal enfoque o 
debate acerca dos temas abordados e a vivência de experiências práticas dos(as) palestrantes em sua atuação profissional. 
4.6 Os representantes das entidades envolvidas direta e indiretamente no combate à violência doméstica deverão fazer o 
credenciamento de sua fala por meio de envio de solicitação ao e-mail cpvidto@tjto.jus.br 
4.7 Os participantes previamente credenciados pela Organização da Audiência Pública terão o tempo de 10 minutos para 
exporem a sua fala. 
4.8 Ao final do Evento serão apresentadas as propostas de ação para subsidiar a implementação de políticas públicas de 
enfrentamento à violência contra as mulheres, e o  Comitê de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
elaborará uma Carta de Intenções a partir das exposições dos participantes 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA TJTO COM A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS 
MULHERES 

Data e Horário Atividade 

Dia 6 de agosto de 2021 
Das 14h às 18h 

Ambientação 
  
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado aos participantes 
no Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do evento. 
  

Abertura do Evento 
  
Doutora Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira 
Graziela Tavares de Souza Reis 
Representantes dos Órgãos Públicos parceiros 

 Diálogo aberto sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 
mulher do estado do Tocantins. 

 Participação da Rede de apoio à mulher vítima de violência doméstica. 
 Participação das entidades envolvidas direta e indiretamente no combate à 

violência doméstica. 
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 Carta de intenções. 

Carga horária  4 horas-aula 

  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1 A participação do público-alvo implicará na aceitação prévia das normas contidas no presente Edital. 
  
Palmas-TO, 21 de julho  2021. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

Portarias 
  

PORTARIA No 012, de 2021 – SEI nº  21.0.000016585-6   
  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
  
  
CONSIDERANDO a importância e a necessidade de reduzir os índices de violência doméstica contra a mulher e implementar a 
política de proteção às vítimas visando à promoção da justiça e da equidade social. 
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar a juíza Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, como coordenadora, sem prejuízo de suas funções, da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA TJTO COM A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS 
MULHERES, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 21 de julho de 2021. 
  

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 

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

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

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
  
COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. MARCO VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr - 
JUIZ CONVOCADO 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
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Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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