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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Comunicados 
  

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DE JULGAMENTOS 
  
EM CONFORMIDADE COM O ART. 3º, DA RESOLUÇÃO Nº 13, DE 22 DE JUNHO DE 2020, CONVOCO A 15ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA DE JULGAMENTOS DA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PARA SE INICIAR NO DIA 21/10/2020, QUARTA-FEIRA, A PARTIR DA 0h, E COM TÉRMINO NO DIA 27/10/2020, TERÇA-
FEIRA, ÀS 23:59, RESSALVANDO-SE QUE OS PROCESSOS PAUTADOS SERÃO PUBLICADOS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA 
ELETRÔNICO EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DO INÍCIO DA SESSÃO. 
  

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. 
Palmas, 09 de outubro de 2020. 

DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE 
Presidente em Exercício 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ANANÁS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1874/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 08 de outubro de 2020 
A Excelentíssima Dra. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta, MM. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 
Ananás, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n°. 40.684/1963, datado em 31 de Outubro de 1963, que decretou feriado nos órgãos públicos 
deste Município de Ananás/TO, em razão da comemoração do aniversário da Cidade de Ananás; 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal n° 73, datado em 08 de Outubro de 2020; 
CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito e Diretor do Foro deliberar sobre o expediente na Comarca quando se tratar 
de feriado decretado pela autoridade municipal, a teor do artigo 133, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n°10/96 
(Lei Orgânica do Poder Judiciário); 
RESOLVE:  
Art. 1º DECRETAR ponto facultativo no dia 13 de outubro de 2020 e SUSPENDER o expediente forense nos dias 13 e 14 de 
outubro de 2020, em razão do feriado municipal. 
Art. 2º Encaminhe-se, via SEI, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, e à Corregedoria Geral de Justiça, para 
fins de anotações e homologações necessárias. 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.        
Publique-se. Cumpra-se. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS SUCESSORES COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a quantos o presente edital com prazo de 6 (seis) meses virem ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa neste Cartório da 1ª Vara de Família e Sucessões, os autos da Classe/Assunto "Herança 
Jacente - Administração de Herança / Sucessões/ Direito Civil" nº 0009178-88.2014.8.27.2706 que figura como Autor  MARIA DO 
ESPIRITO SANTO NUNES DOS REIS VIDAL, e como Inventariado RAIMUNDO BASTOS DA LUZ, brasileiro, aposentado, viúvo, 
filho de Maria Tereza Bastos, portador da CI/RG nº 206.231 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 088.451.311-49, falecido nesta 
cidade, em 08 de abril de 2014, conforme certidão de óbito matriculada sob o nº 126995 01 55 2014 4 00064 098 0027972 20, 
 foi expedido o presente Edital de CITAÇÃO para que os sucessores do falecido, bem como os credores venham a habilitar-se no 
prazo de 6 (seis) meses contado da primeira publicação, que ocorrerá por 3 (três) vezes com intervalos de 1 (um) mês, na forma 
do art. 741 do CPC, cientes de que não havendo manifestação no prazo fixado, serão considerados verdadeiros os fatos 
declarados na inicial, prosseguindo a demanda com a declaração da vacância da herança na forma do art. 743 do CPC. 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. Araguaína-TO., 28 de julho de 2020. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, téc. judiciária, mat. 87144, digitei e 
conferi. 
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Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº. 00102077120178272706, requerida por LINDA 
ELLEN CAVALCANTE RODRIGUES, brasileira, casada, portador da cédula de identidade RG n° 329.567 SSP/TO, devidamente 
inscrito no CPF/MF sob n° 915.663.471-49, residente e domiciliado na Rua dos Comerciários, S/N – QD. 61 LT. 219, JD M 
Palmeiras, Araguaína – TO.,  move em face de JOSE LOPES RODRIGUES JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, 
incapaz,deficiente, portador da carteira de identidade RG n° 433.681 SSP/GO, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 
180.446.461-91. Pelo MM. Juiz, no evento 71 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...ISTO POSTO, 
acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADORA 
em favor do requerido JOSÉ LOPES RODRIGUES JUNIOR , na pessoa de sua irmã, LINDA ELLEN CAVALCANTE 
RODRIGUES, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, a curadora praticar atos de 
disposição de direito em nome do curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos 
bancários, sem prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei 
n.º 13.1462015, ficando a Curadora autorizada a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do 
mesmo, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos 
do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. 
Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica a Curadora ciente de que deverá 
aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo 
Curatelado, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá a Curadora assinar o Termo 
de Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas 
naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e 
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 
causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais dê-se a baixa 
devida. Araguaína-TO". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. 
 DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins ao primeiro dia do mês de setembro do ano  
de dois mil e vinte (01/09/2020). Eu, Celina Martins de Almeida, que o digitei e conferi.(ass) Fabiano Ribeiro, Juiz de Direito.” 
 

2ª vara cível 

Editais de citação 
USUCAPIÃO Nº 0020738-56.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA MADALENA BRITO DA LUZ 
RÉU: MARIA SEBASTIANA MENESES ROCHA 
RÉU: MARIA MENESES VALADARES 
RÉU: MANOEL MENEZES VALADARES 
RÉU: JOÃO MENESES VALADARES 
RÉU: ALDENOR MENESES VALADARES 
RÉU: AGUIDA MENESES VALADARES DEMETRIO 
RÉU: OSVALDO LOUVORES ROCHA 
RÉU: SEBASTIAO DEMETRIO 
EDITAL Nº 1225081 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA (x)sim  ( )não 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima indicadas e que por este meio promove a CITAÇÃO dos requeridos AGUIDA MENESES VALADARES DEMETRIO, 
portadora do CPF 21690529172 e SEBASTIÃO DEMETRIO, ambos, atualmente, em lugar incerto e não sabido, para, no prazo 
de quinze (15) dias, oferecerem resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do imóvel denominado: Lote nº 04, 
pertencente à Quadra nº 29, situado na Avenida Lontra, Bairro JK, Araguaína/TO, com área de 280,00m² (duzentos e oitenta 
metros quadrados), registrado sob matrícula nº 3.755, do Serviço de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, ficando cientes de 
que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além 
de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a 
parte for beneficiária da gratuidade da justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - 
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e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 0020738-56.2016.8.27.2706 e a 
chave do processo: 988009628216. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte 
e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (24/08/2020). Eu, Jôsiléya Barbosa Sales, Técnica Judiciária, que 
digitei e conferi. 
 
USUCAPIÃO Nº 0011921-61.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: RAIMUNDA FERREIRA DE LIMA 
RÉU: JOÃO MARIA DE SOUSA 
RÉU: APARECIDA DA SILVA E SOUSA 
EDITAL Nº 1214386 
EDITAL DE CITAÇÃO - RÉUS INCERTOS E NÃO SABIDOS / TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS - 30 (TRINTA) 
DIAS 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA (x)Sim  ( )Não 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito em epígrafe, envolvendo as 
partes acima indicadas, e que por este meio promove a CITAÇÃO dos réus incertos e não sabidos, bem como terceiros 
eventuais interessados, para, no prazo de quinze (15) dias úteis, oferecerem resposta/contestação à referida ação, que visa ao 
domínio do imóvel denominado: Lote nº 24, da Quadra E-17, situado na Rua das Macaúbas, integrante do Loteamento Araguaína 
Sul, Araguaína/TO, com área de 409,50m² (quatrocentos e nove vírgula cinquenta metros quadrados), ficando cientes de que 
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da Justiça eletrônico e em jornal de ampla 
circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no órgão 
oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. ADVERTÊNCIA: (1) Para ter acesso a todo o teor do processo, 
basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: Processo 
Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo: 0011921-
61.2020.8.27.2706 e a chave  do processo: 297701075520. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de agosto ano de dois mil e vinte (21/08/2020). Eu, Jôsiléya Barbosa Sales, Técnica 
Judiciária, que digitei e conferi. 
 

2ª vara criminal execuções penais 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO  (PRAZO 15 DIAS). O Doutor Antonio Dantas de Oliveira Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e 
Execuções Penais da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, nos autos de AÇÃO PENAL nº 0016346-68.2019.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) JULIANA ROSA MIGUEL, brasileira, solteira, nascida em 01/06/79, natural de Goiania-GO, filha de Jose 
Luiz Miguel e de Edvania Rosa Miguel, , atualmente em local incerto e não sabido, conforme certificou o Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, cita-lo, a responder a acusação no prazo descrito acima, para arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado 
citado não constituir defensor, será nomeado defensor para promove-la, concedendo-lhe  vista os autos pelo prazo legal,a fim de 
ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por 
incurso nas sanções artigo 349-A, combinado com o art. 14, II, ambos do Codigo Penal, sob pena de revelia, entregando, 
embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o 
presente edital, e no átrio do fórum deste juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos . (...)Araguaína/TO, 09 de outubro 
de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.”   
 

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

EDITAL DE CITÇAÕ Nº 140938 Prazo (30 dias) 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o executado: THYAGO GOMES MOUTA - CPF n°: 009.534.241-97, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030043-59.2019.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.704,86 (três mil, 
setecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), representada pelas CDA de n° 20190028286, 20190028287 
e 20190028288, ambas datadas de 09/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 
local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora 
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bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica 
advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso 
de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado 
endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso 
haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei 
de Execuções Fiscais;)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de setembro de 2020. Eu, JOAO VICTOR OLIVEIRA SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (30 DIAS) - Nº 1450581 
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): DORESTINA FERNANDES DE SOUSA - CPF n°: 834.956.731-72, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0015941-32.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
9.252,01 (nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo), representada pela CDA n° Nº: 20190001536, datada de 
03/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do 
Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 30/09/2020 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1450685 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA DAS GRAÇAS VILHENA DAS NEVES - CPF n°: 310.911.641-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0015874-
67.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 7.453,97 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), representada pela CDA 
n° 20190001379, 20190001380, 20190001381, 20190001382,  20190001383 datada de 07/12/2016, 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios 
delocalização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 
(trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30/09/2020 dias do mês de 
setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) - Nº 1450757 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA - CPF n°: 794.799.361-00, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0015870-30.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
7.136,28 (sete mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), representada pela CDA n° 20190001344, datada de 
07/12/2016, 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do 
Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais " E para 
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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 
30/09/2020 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO 30 DIAS) - Nº 1451828 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA DOURA FERREIRA LARANJEIRA - CPF n°: 382.408.661-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0015344-
63.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.985,18 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), representada pela CDA n° 
20190000423 e 20190000425, datada de 12/06/2019, 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 Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios delocalização dos endereços do(s) executado(s), determino 
desde logo, a expedição do Edital de Citação, comprazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de 
Execuções Fiscais; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30/09/2020 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA FERREIRA MENDANHA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO 30 DIAS) - Nº 1452271 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ROSILVAN DE SOUSA CARVALHO CELEDONIO - CPF n°: 159.425.541-53, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0014961-
85.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.238,46 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20190000363, datada de 11/06/2019, 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 Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(....) Expeça-se citação via edital do executado, com prazo de 30 
(trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, LEF." 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 08/10/2020 dias do mês de setembro de 2020. Eu, ANA FLÁVIA 
FERREIRA MENDANHA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0027539-80.2019.8.27.2706 
Acusado: LUCAS SANTOS BARBOSA 
Vítima: CAMILA EDUARDA DE ALMEIDA 
Edital de Intimação da vítima: CAMILA EDUARDA DE ALMEIDA, brasileira, convivente em união estável, estudante, nascida 
aos 20/02/2000, natural de Campos Sales - TO, filha de josé Claudio de Almeida e Maria Roselma Duarte, RG n° 1306374 
SESP/PC/TO, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: ''...Ante o exposto, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido 
formulado na denúncia para ABSOLVER LUCAS SANTOS BARBOSA...''Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça.  Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0019467-70.2020.8.27.2706 
Acusado: I. C.  B. 
Vítima: U. B. DA. S  
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Edital de Intimação do acusado: I. C. B., brasileiro, em união estável, nascido aos 28/05/1965, filho de Iraci Cirqueira Barros e 
Henrique Cirqueira, CPF n° 498.466.551-34, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 
11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) ratifico a medida protetiva de afastamento do lar, já realizada pela autoridade 
policial, devendo o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 
decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter 
desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato 
com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a 
pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local 
de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da ofendida; f) O requerido deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados 
da data de sua intimação, devolver para a requerente, a motoneta Honda Biz, preta, placa MVW 4344/TO, Chassi 
9C2HA07103R044934. Ou, caso tenha vendido o referido bem, deverá devolver a metade do valor recebido para a requerente 
no prazo de até 30 dias, até que a partilha dos bens do casal seja resolvida no juízo de família.  INDEFIRO os demais pedidos 
formulados no boletim de ocorrência, pois não possuem relação com os fatos narrados pela vítima à autoridade policial. Fica o 
requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de 
sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na configuração do crime previsto 
no artigo 24-A da Lei 11.340/2006..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
"Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.  Cirlene Maria de 
Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0026645-07.2019.8.27.2706 
Acusado: R.  P. F. 
Vítima: A. S. DA. S. 
Edital de Intimação do acusado R. P. F., brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, filho de Cristina Pereira Félix, atualmente em 
local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante 
o exposto,  REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste feito...” Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.  Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0015039-45.2020.8.27.2706 
Acusado: K. J. A. B 
Vítima: T. B. 
Edital de Intimação do acusado: K. J. A. B., brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 16/09/1995, filho de Tercília 
Bezerra e Valderan Alves Lima, CPF: 06643163102, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''...  Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar 
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a 
força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, 
deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 
decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter 
desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato 
com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a 
pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local 
de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da ofendida. INDEFIRO os requerimentos para o comparecimento do agressor a 
programas de recuperação e acompanhamento psicossocial do mesmo, em razão das entidades que fornecem tais serviços 
estarem com suas atividades suspensas em razão da pandemia do Covid-19.  Fica o requerido advertido de que o 
descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, 
nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A 
da Lei 11.340/2006. ..'' Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum 
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da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.  Cirlene Maria de Assis Santos 
Oliveira, Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0009239-07.2018.8.27.2706 
Acusado: JHON LENO PEREIRA DE FREITAS. 
Vítima: Patrícia de Souza Pereira 
Edital de Intimação da vítima Patrícia de Souza Pereira, brasileira, solteira, filha de Marinalva de Souza Pereira, CPF n°. 
042.496.351-55, operadora de caixa, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 
formulado na denúncia para CONDENAR JHON LENO PEREIRA DE FREITAS, brasileiro, solteiro, protético, natural de 
Araguaína/TO, nascido aos 05/01/1990, filho de Antônio Pinheiro de Freitas e Maria da conceição de Sousa Pereira, portador do 
CPF n° 022.166.481-59, como incurso na sanção do artigo 129, § 9°, do Código Penal, aplicando-se o disposto na Lei n° 
11.340/06..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.  Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de 
Direito. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Classe Judicial: Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Autos nº: 0001085-54.2019.8.27.2709 
Polo Ativo: Rosalia Gonçalves de Araújo 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Neusina Gonçalves de Lima 
Advogado: Sem advogado constituído 
SENTENÇA: Trata-se de Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência proposta por ROSÁLIA GONÇALVES DE 
ARAÚJO em face de NEUSINA GONÇALVES DE LIMA. Traz a requerente que é irmã da requerida Sra. Neusina Gonçalves de 
Lima, estando a mesma sobre seus cuidados, residindo no mesmo endereço, uma vez que é portadora da doença de Alzheimer, 
sendo incapaz para os atos da vida civil. Comprova o óbito da filha da requerida, bem como de seus genitores, conforme 
certidões de óbito (evento 1 – CERTOBT6, CERTOBT7 e CERTOBT8). Assim requer a curatela da requerida, para que possa 
zelar e proteger a mesma. Proferida decisão no evento 04, declarou a interdição parcial provisória da Sra. NEUSINA 
GONÇALVES DE LIMA, nomeando-lhe curadora ROSÁLIA GONÇALVES DE ARAÚJO. Determinada a audiência de 
interrogatório da interditanda através do despacho contido no evento 25 (DESP1). A parte autora manifestou pelo julgamento do 
processo no estado em que se encontra, uma vez que a interditanda faz parte do grupo de risco, sendo recomendado seu 
isolamento social, em razão da pandemia do COVID-19 (evento 79 – MANIFESTACAO1). Ato contínuo, o Ministério Público, 
anuiu com o pedido, enfatizando os riscos da pandemia enfrentada. (evento 81– MANIFESTACAO1) É o relatório. Decido. O feito 
comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. Conforme se observa dos presentes autos, foi 
declarada a interdição provisória de NEUSINA GONÇALVES DE LIMA (evento 4 – DESP1), o feito caminhava para a audiência 
de entrevista da requerida, com a finalidade de apurar melhor os fatos narrados. Contudo, diante da pandemia que assola o País, 
tenho por bem analisar as provas trazidas aos autos, com a finalidade de julgar o feito no estado em que se encontra. Nessa 
trilha, em tempos de pandemia, não se pode exigir de uma pessoa idosa, pertencente ao grupo de risco, que saia do isolamento 
social recomendado pelo Ministério da Saúde, para comparecimento a ato judicial, devendo primeiramente ser protegida a saúde 
da requerida. Ademais, em observância ainda ao fato da curatela ser essencial para a sobrevivência da curatelada, a qual não é 
apta a praticar os atos diários da vida, necessitando de ajuda quanto ao recebimento do beneficio previdenciário, sendo tal 
recurso indispensável à compra de alimentos, medicamentos e outros. Assim, justificado o julgamento antecipado do processo, 
passo a análise dos documentos carreados aos autos: Pois bem, sabe-se que a interditanda possuía uma filha, contudo, esta 
faleceu em 26/06//2019, conforme certidão de óbito (evento 1 – CERTOBT6), sendo comprovada ainda a ausência ascendente 
em razão do óbito dos mesmos. A requerente comprova o parentesco com a requerida através dos documentos de identidades 
acostados ao evento 1 (DOC_PESSOSL2 e DOC_PESSOAL3) evidenciando as partes serem irmãs. Apesar da fragilidade do 
laudo apresentado (evento 1 – LAU5), este atesta a incapacidade da interditanda, informando ser a mesma portadora da doença 
de Alzheimer, não conseguindo realizar atividades diárias. Sobre a doença que acomete a requerida tem-se que é uma doença 
neurodegenerativa progressiva, que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória de curto prazo e uma 
variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais que se agravam ao longo do tempo. Dessa forma, 
resta demonstrada a incapacidade da interditanda para os atos cotidianos. Há a prova da interdição e inexiste nos autos qualquer 
prejuízo na concessão definitiva da curatela á requerente, inclusive diante da situação vivenciada pelo País, tornando-se cogente 
a regularização da curatela da requerida. Assim, sustentado pelo laudo fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual 
acompanha o estado de saúde da requerida, decreto a interdição de NEUSINA GONÇALVES DE LIMA. O órgão ministerial 
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pugnou pelo deferimento da curatela em favor da requerente. Depreende-se dos autos, que a requerida reside na companhia da 
irmã e requerente na presente ação, ficando sob sua responsabilidade, cuidando a autora dos interesses da requerida. Portanto, 
tem-se que a determinação da curatela em favor da parte autora, simplesmente regularizará uma situação fática vivenciada pelas 
partes. Nesse sentido, curatela é a responsabilidade atribuída a uma pessoa pelo juiz, para qual toma a responsabilidade de 
zelar e se responsabilizar pelos bens e atos jurídicos da pessoa que se encontra incapaz de realizar e decidir atos da sua vida 
civil. Nos termos do Art. 755 §1º do CPC: § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do 
curatelado. Assim, não restou comprovado nos autos, qualquer óbice à procedência do pedido. Dessa forma, demonstrado o 
vinculo existente entre as partes, através da documentação acostada aos presentes autos, provando serem irmãs, tenho que o 
deferimento do pedido da autora, é medida que se impõe ao feito. Em razão do exposto, declaro extinto o feito com resolução do 
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, consequentemente, julgo procedente o pedido formulado pela Autora, para que 
passe a constar como curadora da interditada NEUSINA GONÇALVES DE LIMA, para zelar pelos seus direitos fundamentais e 
dignidade, nomeando-se a Senhora ROSÁLIA GONÇALVES DE ARAÚJO, CPF nº 590.786.691-87. Determino o 
cancelamento da audiência anteriormente designada. Oficie-se o Registro Civil, para que promova os trâmites legais ao 
registro da interdição. Ainda, promova-se a divulgação do registro da interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. 
Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se com as cautelas de estilo. 
Arraias, na data do protocolo eletrônico. 
 
Classe Judicial: AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA  
Autos nº: 0002044-88.2020.8.27.2709  
Polo Ativo: Adianira Alves Costa 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Rosa Alves Gino 
Advogado: Sem advogado constituído 
Trata-se de Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência proposta por ADIANIRA ALVES COSTA em face de ROSA 
ALVES GINO.  Traz a requerente que é irmã da requerida Sra. Rosa Alves Gino, somente por parte de pai, estando a mesma 
sobre seus cuidados, residindo no mesmo endereço, uma vez que não consegue se locomover por ser acometida por trombose. 
Assevera que sua irmã é hipertensa e diabética não conseguindo realizar suas atividades diárias, por ser incapaz, conforme 
laudo médico (anexo). Comprova o óbito do esposo da Sra. Rosa Alves Gino, Sr. Gaudêncio Ermito do Gino falecido em 
20/12/2019 conforme certidão de óbito (evento 1 – CERTOBT8), o documento confirma ainda a ausência de filhos do casal. 
Assim requer a curatela da requerida, para que possa zelar e proteger a mesma. Determinada a audiência de interrogatório da 
interditanda através do despacho contido no evento 15 (DECDESPA1). A parte autora manifestou pelo julgamento do processo 
no estado em que se encontra, uma vez que a interditanda faz parte do grupo de risco, sendo recomendado seu isolamento 
social, em razão da pandemia do COVID-19 (evento 33 – MANIFESTACAO1). Ato contínuo, o Ministério Público, anuiu com o 
pedido, enfatizando os riscos da pandemia enfrentada. (evento 35 – MANIFESTACAO1)  É o relatório. Decido. O feito comporta 
julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. Conforme se observa dos presentes autos, não foi declarada a 
interdição provisória de ROSA ALVES GINO, o feito caminhava para a audiência de entrevista da requerida, com a finalidade de 
apurar melhor os fatos narrados. Contudo, diante da pandemia que assola o País, tenho por bem analisar as provas trazidas aos 
autos, com a finalidade de julgar o feito no estado em que se encontra. Nessa trilha, em tempos de pandemia, não se pode exigir 
de uma pessoa idosa, pertencente ao grupo de risco, que saia do isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde, para 
comparecimento a ato judicial, devendo primeiramente ser protegida a saúde da requerida. Ademais, em observância ainda ao 
fato da curatela ser essencial para a sobrevivência da curatelada, a qual não é apta a praticar os atos diários da vida, 
necessitando de ajuda de terceiros, quanto ao recebimento do beneficio previdenciário, sendo tal recurso indispensável à compra 
de alimentos, medicamentos e outros. Assim, justificado o julgamento antecipado do processo, passo a análise dos documentos 
carreados aos autos: Pois bem, sabe-se que a interditanda era casada (evento 1 – CERTCAS7), ocorrendo o falecimento de seu 
esposo em 20/12/2019, conforme certidão de óbito (evento 1 – CERTOBT8), sendo comprovada ainda a ausência de filhos do 
casal. A requerente comprova o parentesco com a requerida através dos documentos de identidades acostados ao evento 1 
(DOC_PESSOSL3 e DOC_PESSOAL4), possuindo ambas o mesmo genitor. Além disso, observando a procuração trazida aos 
presentes autos (evento 1 – PROC6), verifica-se que a interditanda outorga poderes com a finalidade de representação a 
requerente desde o ano de 2016. Apesar da fragilidade do laudo apresentado (evento 1 – LAU5), este atesta a incapacidade da 
interditanda, informando ser a mesma diabética, hipertensa, não conseguindo realizar atividades diárias, o que se pode inferir da 
procuração outorgada a requerente ainda no ano de 2016. Há a prova da interdição e inexiste nos autos qualquer prejuízo na 
concessão definitiva da curatela á requerente, inclusive diante da situação vivenciada pelo País, tornando-se cogente a 
regularização da curatela da requerida. Assim, sustentado pelo laudo fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual 
acompanha o estado de saúde da requerida, decreto a interdição de ROSA ALVES GINO. O órgão ministerial pugnou pelo 
deferimento da curatela em favor da requerente. Depreende-se dos autos, que a requerida reside na companhia da irmã e 
requerente na presente ação, ficando sob sua responsabilidade, cuidando a autora dos interesses da requerida. Portanto, tem-se 
que a determinação da curatela em favor da parte autora, simplesmente regularizará uma situação fática vivenciada pelas partes. 
Assim, não restou comprovado nos auto, qualquer óbice à procedência do pedido. Nos termos do Art. 755 §1º do CPC: § 1º A 
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Dessa forma, demonstrado o vinculo 
existente entre as partes, através da documentação acostada aos presentes autos, provando serem as partes filhas do mesmo 
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genitor, nesse sentido irmãs, tenho que o deferimento do pedido da autora, é medida que se impõe ao feito.  Em razão do 
exposto, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, consequentemente, julgo 
procedente o pedido formulado pela Autora, para que passe a constar como curadora da interditada ROSA ALVES GINO, para 
zelar pelos seus direitos fundamentais e dignidade, nomeando-se a Senhora ADIANIRA ALVES COSTA, CPF nº 702.091.031-
91. Determino o cancelamento da audiência anteriormente designada. Oficie-se o Registro Civil, para que promova os 
trâmites legais ao registro da interdição. Ainda, promova-se a divulgação do registro da interdição, nos mesmos termos do artigo 
755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da gratuidade da justiça 
concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se 
com as cautelas de estilo. Arraias, na data do protocolo eletrônico. 
 
Classe Judicial: Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Autos nº: 0000516-53.2019.8.27.2709 
Polo Ativo: Valdemar Costa Ramos Santos 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Floracy Ferreira Batista 
Advogado: Defensoria Pública 
SENTENÇA: Trata-se de ação de substituição de curatela com pedido de tutela de urgência promovida por VALDEMAR COSTA 
RAMOS SANTOS em face de sua companheira FLORACY FERREIRA BATISTA.  Alega que é companheiro da requerida, 
possuindo o casal uma união estável de mais de dezessete anos, da qual adveio o nascimento de três filhas. Aduz que a 
companheira é surda e muda, possuindo má formação dos ossos do braço e da perna esquerda, não podendo exercer os atos 
da vida civil. Relata que a companheira já é interditada, tendo seu genitor por curador, o qual recebe o benefício e o repassa em 
parte para o casal. Em razão do exposto, requer a substituição do atual curador do Sr. Feliciano Batista Soares, em virtude da 
união estável, possuindo total possibilidade de cuidar dos interesses da companheira. Proferida decisão no evento 08, 
postergando a antecipação de tutela para após a oitiva do Ministério Público. O representante do Ministério Público pugnou pela 
notificação do atual curador, a fim de que o mesmo manifestasse sobre a situação da curatelada (evento 11 – COTA1). 
Devidamente citado o curador, informou que concorda com a substituição da curatela em favor do companheiro de sua filha 
(evento 23 – PET1). Realizado estudo psicossocial na residência do incapaz, cujos laudos foram acostados nos eventos 31. As 
partes apresentaram manifestações pelo julgamento do feito, nos eventos 37 e 39. Ato contínuo, o Ministério Público, anuiu com 
o pedido do autor. (evento 45- MANIFESTACAO1). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos 
do artigo 355, I e II do CPC. A controvérsia cinge-se na substituição da curatela da sra FLORACY FERREIRA BATISTA, 
atualmente exercida por seu genitor Sr. Feliciano Batista Soares em favor do companheiro da curatelada Sr. VALDEMAR COSTA 
RAMOS SANTOS. Conforme se denota dos autos físicos nº 048/05, a requerida teve sua interdição decretada e curador 
nomeado judicialmente, Sr. Floracy Ferreira Batista, ainda  em idos de 2009. Entretanto, alega o autor ser a pessoa mais 
qualificada para exercer o oficio, uma vez que o curador não reside com as partes, bem como em razão do benefício 
administrado por ele não ser repassado de forma integral para a família. Desta feita, sendo o pedido de substituição de curatela 
feito pelo companheiro da curatelada, bem como pelo fato da união durar a mais de dezessete anos, sendo anuído o pedido pelo 
curador em exercício, tenho que a substituição da curatela é medida que melhor se amolda ao feito. Nos termos do Art. 1.775 do 
Código Civil: "Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, 
quando interdito." Há a prova da interdição e inexiste nos autos qualquer prejuízo na substituição da curatela, inclusive diante da 
análise psicossocial realizada e anuência do curador anteriormente nomeado (evento 31). O representante do Ministério Público 
manifestou pela procedência do pedido.Não há qualquer óbice à procedência do pedido. Em razão do exposto, declaro extinto o 
feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, consequentemente, julgo procedente o pedido formulado 
pelo Autor, para que passe a constar como curador da interditada FLORACY FERREIRA BATISTA para zelar pelos seus direitos 
fundamentais e dignidade, nomeando-se o Senhor VALDEMAR COSTA RAMOS SANTOS, CPF nº 019.315.401-36. Oficie-se o 
Registro Civil, para que promova a averbação da substituição da curadoria. Ainda, promova-se a divulgação da substituição da 
curadoria nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Junte-se cópia da sentença nos autos de interdição acima 
mencionado. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita 
concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arraias, na data do protocolo eletrônico. 
 
Classe Judicial: Ação de SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 
Autos nº: 0001554-03.2019.8.27.2709 
Polo Ativo: Cleonusio Piedade de Moura 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Vanúsio Piedade de Moura 
Advogado: Defensoria Pública 
SENTENÇA: Trata-se de ação de substituição de curatela promovida por CLEONUSIO PIEDADE DE MOURA em face de 
VANÚSIO PIEDADE DE MOURA. Alega o autor que é irmão do requerido, comprovando através de documentos juntados aos 
autos. Narra que através da sentença nos autos nº 137/01, foi nomeada a genitora do requerido Sra. Juralé Sônia Piedade de 
Moura como curadora. Noticia o falecimento da curadora e genitora do requerido no dia 21/11/2019 (evento 1 - CERTOBTO5), 
 requerendo por esse motivo a substituição da curatela em seu favor. Assevera que o Sr. Vitalino Gorgonha de Moura, genitor do 
Sr. Vanúsio, concorda com a nomeação de seu filho Sr. Cleonusio como curador, já que em razão de sua idade, não possui mais 
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disposição para resolver questões perante o banco e INSS (evento 1 – DECLARACOES8). Assim, o autor requer a substituição 
da curadora, em razão de seu falecimento, alegando possuir total possibilidade de cuidar dos interesses do curatelado. Proferida 
decisão no evento 04, nomeando como curador provisório o Sr. CLEONUSIO PIEDADE DE MOURA. Nomeada a Defensoria 
Pública para assistir os interesses do curatelado, oferecendo contestação no evento 12 (CONT1). Réplica acostada ao evento 16 
(REPLICA1). Ato contínuo, o Ministério Público, anuiu com o pedido do autor. (evento 23- MANIFESTACAO1). É o relatório. 
Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. A controvérsia cinge-se na substituição 
da curatela do Sr. VANÚSIO PIEDADE DE MOURA, em razão do falecimento da então curadora e genitora do curatelado Sra. 
Juralé Sônia Piedade de Moura, em favor do irmão do requerido Sr. CLEONUSIO PIEDADE DE MOURA. Conforme se denota 
dos autos físicos nº 137/01, foi nomeada a genitora do requerido Sra. Juralé Sônia Piedade de Moura como sua curadora. 
Entretanto, após o falecimento da curadora, ocorrido em 21/11/2019, fez-se necessário o pedido para substituição da curatela do 
requerido, alegando o autor ser a pessoa mais qualificada para exercer o oficio de zelar pela integridade física de seu irmão. O 
genitor do curatelado, através de termo de declaração junto a Defensoria Pública dessa urbe, informou não possuir condições de 
cuidar do filho, uma vez que já é idoso, afirmando o fato do autor possuir melhores condições para exercer a curadoria de seu 
filho Vanúsio. Desta feita, sendo o pedido de substituição de curatela feito pelo irmão do curatelado, em razão do falecimento da 
genitora e curadora do requerido, aliado ao fato do genitor do mesmo não possuir condições de cuidar do requerido, tenho que a 
substituição da curatela é medida que melhor se amolda ao feito. Nos termos do Art. 755 §1º do CPC: “§ 1º A curatela deve ser 
atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” Há a prova da interdição e inexiste nos autos qualquer 
prejuízo na substituição da curatela, inclusive diante da ausência de genitor capaz de proteger os interesses do curatelado. Não 
há qualquer óbice à procedência do pedido. Em razão do exposto, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 
artigo 487, I do CPC e, consequentemente, julgo procedente o pedido formulado pelo Autor, para que passe a constar como 
curador do interditado VANÚSIO PIEDADE DE MOURA, para zelar pelos seus direitos fundamentais e dignidade, nomeando-se 
o Senhor CLEONUSIO PIEDADE DE MOURA, CPF nº 874.273.201-82. Oficie-se o Registro Civil, para que promova a 
averbação da substituição da curadoria. Ainda, promova-se a divulgação da substituição da curadoria nos mesmos termos do 
artigo 755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária 
gratuita concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arraias, na data do protocolo eletrônico. Eduardo Barbosa Fernandes. 
Juiz de Direito. 
 
Classe Judicial: INTERDIÇÃO E CURATELA 
Autos nº: 0000764-19.2019.8.27.2709 
Polo Ativo: Maria Santana Vieira dos Santos 
Advogado: Dr. Olegario de Moura Junior – TO2743 
Polo Passivo: Amaury Vieira dos Santos 
Advogado: Defensoria Pública 
SENTENÇA:  Trata-se de ação de curatela proposta por MARIA SANTANA VIEIRA DOS SANTOS em face de AMAURY VIEIRA 
DOS SANTOS. Traz a requerente que é irmã do requerido Sr. Amaury Vieira dos Santos, que possui problemas de saúde mental 
relacionados a esquizofrenia, afetando sua capacidade para autogovernar-se e manifestar sua vontade. Afirma que o requerido 
atualmente se encontra internado em clínica para tratamento especializado localizada cidade de Goiânia/GO. Informa que o 
reclamado não possui genitores, em razão do falecimento de ambos e em razão desta situação requer a sua curatela. Proferida 
decisão no evento 04, declarou-se a interdição parcial provisória do Sr. AMAURY VIEIRA DOS SANTOS, nomeando-lhe 
curadora MARIA SANTANA VIEIRA DOS SANTOS. Determinada a perícia através da Junta Médica do Tribunal de Justiça, 
conforme evento 20. Devidamente citado e intimado, a Defensoria Pública, assistindo aos interesses do requerido, manifestou-se 
no evento 23 ( MANIFESTACAO1). Juntado Laudo da Junta Médica do Tribunal de Justiça no evento 52. As partes manifestaram 
concordância com o laudo inserido aos autos e requereram o julgamento do feito (eventos 59 e 62 – MANIFESTACAO1). Ato 
contínuo, o Ministério Público, anuiu com o pedido (evento 66– MANIFESTACAO1). É o relatório. Decido. O feito comporta 
julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. Conforme se observa dos presentes autos, foi declarada a 
interdição provisória de AMAURY VIEIRA DOS SANTOS, sendo nomeada a autora como curadora provisória (evento 4 – 
DESP1). Devidamente confirmada a incapacidade do requerido, através do laudo da Junta Médica do Tribunal de Justiça no 
evento 52 (LAU/1), atestando sua incapacidade para gerir os atos diários da vida civil. No ato citatório, o requerido narrou ao 
Oficial de Justiça o cuidado dispensado por sua irmã e seu cunhado, cuidando de seus interesses, inclusive arcando com seus 
medicamentos, considerados onerosos. Ademais, a curatela se mostra essencial para a sobrevivência do curatelado, diante de 
sua inaptidão para praticar os atos diários da vida, necessitando de ajuda quanto ao recebimento do beneficio previdenciário, 
recurso indispensável à compra de alimentos, medicamentos e outros. Feito o registro, passo a análise dos documentos 
carreados aos autos. Pois bem, os documentos pessoais acostados ao evento 1 (DOC_PESS3) evidenciam que as partes são 
irmãos. Sobre a doença que acomete o requerido, conforme laudo médico, trata-se de transtorno esquizoafetivo (CID-10 – F25), 
apresentando dificuldade de discernimento e de tomada de decisões na vida civil, e em consequência em ter uma vida 
independente. Dessa forma, resta demonstrada a incapacidade do interditando para os atos cotidianos. Devidamente provada a 
doença neurológica incapacitante e inexistindo nos autos qualquer prejuízo na concessão definitiva da curatela à requerente, é 
de se reconhecer sua necessidade. Assim, sustentado pelo laudo fornecido pela Junta Médica do Tribunal de Justiça, decreto a 
interdição de AMAURY VIEIRA DOS SANTOS. O órgão ministerial pugnou pelo deferimento da curatela em favor da requerente. 
Depreende-se dos autos que o requerido já está sob a responsabilidade da autora,. Portanto, a determinação da curatela em 
favor da parte autora irá regularizar uma situação fática vivenciada pelas partes. Curatela é um MUNUS atribuído a uma pessoa 
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que assume a responsabilidade de zelar e gerir, total ou parcialmente, os atos da vida civil de outrem, que se encontra incapaz 
de realizar e decidir por si. Nos termos do Art. 755 §1º do CPC: § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 
aos interesses do curatelado. Assim, não restou comprovado nos autos, qualquer óbice à procedência do pedido. Dessa forma, 
demonstrado o vinculo existente entre as partes, irmãos, tenho que o deferimento do pedido da autora é medida que se impõe ao 
feito. Em razão do exposto, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, 
consequentemente, julgo procedente o pedido formulado pela Autora, para que passe a constar como curadora do interditado 
AMAURY VIEIRA DOS SANTOS, para zelar pelos seus interesses, nomeando-se a curadora a senhora MARIA SANTANA 
VIEIRA DOS SANTOS, CPF nº 800.631.791-72. Oficie-se o Registro Civil, para que promova o registro da interdição. Ainda, 
promova-se a divulgação do registro da interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja 
exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se com as cautelas de estilo. Arraias, na data do 
protocolo eletrônico. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito. 
 
Classe Judicial: CURATELA 
Autos nº: 0001167-22.2018.8.27.2709  
Polo Ativo: Ministério Público 
Polo Passivo: Ana Maria da Silva de Jesus 
Advogado: Defensoria Pública 
SENTENÇA: “Trata-se de pedido de homologação de acordo de modificação de curatela proposto por DIVANY SILVA DE JESUS 
E MARIA DE LOURDES SILVA ALMEIDA em face Da interditanda ANA MARIA SILVA DE JESUS.  Narram os acordantes que 
nestes autos foi decretada a interdição da Sra. Ana Maria Silva de Jesus, sendo nomeado como curador seu filho Divany Silva de 
Jesus. Assevera o primeiro acordante que precisa mudar de cidade na busca por trabalho, o que o impede de continuar 
exercendo a curatela de sua mãe. Assegura a segunda acordante que deseja exercer a curatela de sua mãe,  bem como possuir 
melhores condições de exercer tal encargo. Assim, requerem a substituição do atual curador do Sr. Divany Silva de Jesus, em 
virtude deste noticiar sua mudança desta urbe, atribuindo o encargo da curatela a Sra. Maria de Lourdes Silva Almeida. O 
Ministério Público anuiu com o pedido. (evento 72 – MANIFESTACAO1) É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento 
antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. Conforme se infere dos autos, a requerida teve sua interdição decretada e 
curador nomeado judicialmente, Sr. Divany Silva de Jesus, ainda no ano de 2018. No entanto, alega o curador a necessidade de 
mudança desta urbe, na procura de um trabalho para sua subsistência. Assim, as partes firmam acordo perante a Defensoria 
Pública desta urbe, requerendo a homologação da substituição da curatela em favor de Maria de Lourdes Silva Almeida. 
Conforme devidamente comprovado, houve a interdição da Sra. Ana Maria Silva de Jesus (evento 4 – DEC1), inexistindo nos 
autos qualquer prejuízo na substituição da curatela, inclusive diante do parentesco da segunda acordante. O Ministério Público 
pugnou pela homologação do acordo, vez que não vislumbrou prejuízos ao interesse do curatelado (evento 72). Não há qualquer 
óbice à procedência do pedido. Em razão do exposto, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 
do CPC e, consequentemente, julgo procedente o pedido formulado pelo Autor, para que passe a constar como curador da 
interditada ANA MARIA SILVA DE JESUS para zelar pelos seus direitos fundamentais e dignidade, nomeando-se a 
Senhora MARIA DE LOURDES SILVA ALMEIDA, CPF nº 977.486.921-49. Oficie-se o Registro Civil, para que promova a 
averbação da substituição da curadoria. Ainda, promova-se a divulgação da substituição da curadoria nos mesmos termos do 
artigo 755, § 3º do CPC. Custas pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária 
gratuita concedida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arraias, na data do protocolo eletrônico. Eduardo Barbosa Fernandes. 
Juiz de Direito.” 
 
Classe Judicial: CURATELA 
Autos nº: 0000913-15.2019.8.27.2709 
Polo Ativo: Salvador José de Moura Neto 
Advogado: Defensoria Pública 
Polo Passivo: Antonio Jose de Moura Junior 
Advogado: Defensoria Pública 
SENTENÇA: Trata-se de ação de curatela proposta por SALVADOR JOSÉ DE MOURA NETO em face de ANTONIO JOSÉ DE 
MOURA JUNIOR. Traz o requerente que é irmão do Sr. Antônio José de Moura Junior, portador de paralisia infantil desde o seu 
nascimento. Narra que em decorrência da enfermidade não fala, não possui força motora e por isso sem capacidade de 
locomoção, encontrando-se totalmente incapaz e impedido de reger plena e efetivamente sua vida civil, conforme laudo médico 
(evento 1 – LAU7). Relata que a genitora do demandado é pessoa idosa não possuindo condições de desempenhar os cuidados 
com o filho. Por esse motivo busca a regularização da curatela em favor do requerido, uma vez que já desempenha de fato a 
tarefa de zelar pelos interesses do irmão. Anexadas no evento 7 (DECLARACOES3), as declarações do genitor do incapaz, 
informando que trabalha por empreitada, vivendo mais tempo na zona rural, motivo pelo qual não possui condições para cuidar 
do filho. Afirmou ainda a condição de idosa da genitora do incapaz, bem como o fato da mesma não possuir condições de zelar 
por ele. Proferida decisão no evento 09, declarando a interdição provisória do Sr. ANTONIO JOSE DE MOURA JUNIOR, 
nomeando-lhe curador o Sr. SALVADOR JOSÉ DE MOURA NETO. Determinada a perícia médica através da Junta Médica do 
Tribunal de Justiça, através do despacho constante no evento 9. Acostado Laudo da Junta Médica do Tribunal de Justiça no 
evento 33. Manifestou a parte autora pela concordância com o laudo apresentado, requerendo sua homologação e procedência 
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do pedido. Devidamente citado e intimado, a Defensoria Pública assistindo aos interesses do requerido, manifestou no evento 46 
(MANIFESTACAO1). Ato contínuo, o Ministério Público, pugnou pelo deferimento do pedido (evento 50– MANIFESTACAO1). É o 
relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I e II do CPC. Conforme se observa dos 
presentes autos, foi declarada a interdição provisória de ANTONIO JOSÉ DE MOURA JUNIOR, sendo nomeado o autor como 
curador provisório (evento 9 – DEC1). Devidamente confirmada a incapacidade do requerido, através do laudo da Junta Médica 
do Tribunal de Justiça no evento 33, atestando sua incapacidade para gerir os atos diários da vida civil, transcrevo sua 
conclusão: “Retardo Mental Profundo, compatível com CID-10 F73, sem o menor desenvolvimento cognitivo e físico. É também 
portador de epilepsia CID -10 (G40). Nunca andou ou falou. Crônico, irreversível e totalmente incapaz.” Portanto, a curatela se 
mostra essencial para a sobrevivência do curatelado, diante de sua inaptidão para praticar os atos diários da vida, necessitando 
de ajuda quanto a atividades básicas como: higiene pessoal, alimentação, bem como o recebimento do beneficio previdenciário, 
recurso indispensável à compra de alimentos, medicamentos e outros. Feito o registro, passo a análise dos documentos 
carreados aos autos. Pois bem, o requerente comprova o parentesco com o requerido através dos documentos pessoais 
acostados ao evento 1 (DOC_PESS3 e CERTNASC5) evidenciando as partes serem irmãos. Sobre a doença que acomete o 
incapaz, conforme laudo médico trata-se de Retardo Mental Profundo, compatível com CID-10 F73, bem como portador de 
epilepsia CID -10 (G40). Sendo ainda diagnosticado como absolutamente incapacitado de forma global: física e mentalmente, 
sem qualquer desenvolvimento cognitivo, caracterizando-o como portador do grau máximo de retardamento mental. 
Devidamente provada a doença incapacitante e inexistindo nos autos qualquer prejuízo na concessão definitiva da curatela ao 
requerente, é de s e reconhecer sua necessidade. Assim, sustentado pelo laudo fornecido pela Junta Médica do Tribunal de 
Justiça, decreto a interdição de ANTONIO JOSÉ DE MOURA JUNIOR. O órgão ministerial pugnou pelo deferimento da curatela 
em favor da parte autora. Depreende-se dos autos, que o demandado está sob a responsabilidade do autor. Portanto, a curatela 
em favor do requerente, apenas regularizará uma situação fática vivenciada pelas partes. Curatela é um MUNUS atribuído a uma 
pessoa que assume a responsabilidade de zelar e gerir, total ou parcialmente, os atos da vida civil de outrem, que se encontra 
incapaz de realizar e decidir por si. Nos termos do Art. 755 §1º do CPC: § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa 
atender aos interesses do curatelado. Assim, não restou comprovado nos autos, qualquer óbice à procedência do pedido. Dessa 
forma, demonstrado o vinculo existente entre as partes, irmãos, tenho que o deferimento do pedido do autor é medida que se 
impõe ao feito. Em razão do exposto, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, 
consequentemente, julgo procedente o pedido formulado, para que passe a constar como curador do interditado ANTONIO 
JOSÉ DE MOURA JUNIOR, para zelar pelos seus direitos fundamentais e dignidade, nomeando-se o Senhor SALVADOR JOSÉ 
DE MOURA NETO, CPF nº 051.843.081-21. Oficie-se o Registro Civil, para que promova os trâmites legais ao registro da 
interdição. Ainda, promova-se a divulgação do registro da interdição, nos mesmos termos do artigo 755, § 3º do CPC. Custas 
pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se com as cautelas de estilo. Arraias, 
na data do protocolo eletrônico. Eduardo Barbosa Fernandes. Juiz de Direito.” 
 
Classe Judicial: AÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO 
Autos nº: 0000278-34.2019.8.27.2709 
Polo Ativo: Ministério Público 
Polo Passivo: Domingas Ferreira Chaves de Jesus 
Advogado: Sem advogado constituído 
SENTENÇA: Cuidam os autos de requerimento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
para Aplicação de Medidas Específicas de Proteção para a idosa DOMINGAS FERREIRA CHAVES DE JESUS. O autor recebeu 
noticia de fato do Centro de Referência e Apoio à Mulher informando que a senhora Domingas, com 89 anos, estaria em 
situação de risco em razão da condições pessoais, falta de cuidados dos filhos e situação de abandono da idosa pelos filhos e 
familiares, sofrendo por ausência de acesso à alimentação adequada, em condições de higiene precárias, morando sozinha, 
sem acesso ao mínimo existencial violação patente ao direito ao envelhecimento digno.” Assevera que oficiou a Secretária 
Municipal de Saúde, e esta respondeu que a idosa está em situação de risco acentuado, e abandono pela família. Pugnando por 
fim pela aplicação de medida de proteção prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso, consistente no abrigo em entidade que 
mantém o Lar dos Idosos de Arraias – Conferência São Vicente de Paula, e autorizando poderes de representação nos termos 
do art. 115 do Código Civil para instituição beneficente, especificamente para “recebimento dos benefícios da previdência e/ou 
assistência social, realização de qualquer transação ou movimentação bancária em instituição financeira e celebração de 
contatos de prestação de serviços e demais atos necessários para zelar pelos direitos fundamentais e cumprimento das 
obrigações previstas no art. 50, do Estatuto do Idoso até eventual nomeação de curador”; “orientação, apoio e acompanhamento 
temporários por profissional da assistência social e equipe técnica do órgão da Secretaria de Assistência Social para proteção da 
idosa pelo prazo mínimo de 1 ano”; “adoção de providências pela Secretaria Municipal Saúde para viabilizar consultas, exames e 
demais procedimentos médico-hospitalares para tratamento de saúde para proteção da saúde idosa mormente com médico 
especialista em geriatria, inclusive se for o necessário no ambiente domiciliar pelo prazo mínimo de 1 ano”; “adoção de 
providências pela Secretaria de de Assistência Social para informar no prazo máximo de 10 dias o nome de filho ou pessoa na 
família condições de assumir as obrigações da curatela, informando ao juízo por meio de relatório circunstanciado para 
assegurar envelhecimento digno da idosa”. Liminar deferida no evento n. 4. Relatórios do Grupo Gestor das Equipes 
Multidisciplinares – GGEM -, apresentados nos eventos n. 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 35. Relatório da Secretária 
Municipal de Assistência Social acostado no evento n. 25. Decisão de evento n. 36, determinando a nomeação de Defensor 
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Público para cuidar dos interesses da idosa nestes autos. Manifestação apresentada no evento n. 39, em breve resumo a 
Defensoria aduz que “os relatórios apresentados demonstram que a idosa Domingas Ferreira necessita de cuidados especiais e 
que a família não dispõe de estrutura para tal, sendo medida adequada, justa e salutar o acolhimento compulsório da idosa no 
asilo local tão somente até que a família possua estrutura organizacional para o acolhimento domiciliar.” Relatórios atualizados 
pelo GGEM apresentados nos eventos n. 43 e 45. Por fim, manifestou o d. Ministério Público pugnando pelo acolhimento da 
idosa no Lar dos Idosos de Arraias – Conferência São Vicente de Paula. Após, vieram os autos conclusos para julgamento. É o 
relatório do essencial. Fundamento. Decido. O feito deve ser julgado no estado em que se encontra em razão da 
desnecessidade de produção de novas provas. Os documentos instruídos com a inicial mostram que a propositura desta ação 
decorreu de informações recebidas pelo Ministério Público, de que a idosa DOMINGAS FERREIRA CHAVES DE JESUS estava 
em situação de risco, fundada em relatório emitido pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher – Arraias/TO – CRAM, no 
qual constou que, após visita realizada na residência da idosa, foi constatado em resumo as condições precárias de higiene, 
alimentação, e saúde, sendo informado ainda pela idosa que não possui contatos com os filhos, com exceção de Sebastião que 
mora na zona rural. Foi concedida a tutela de urgência, sendo aplicadas medidas de proteção, entre outros o recolhimento da 
idosa no Asilo São Vicente de Paula. No Laudo apresentado pelo GGEM em 10/07/2019 (evento n. 16), a assistente social 
concluiu em breve apanhado que a idosa “não é capaz de cuidar e zelar de si própria” e “não está morando no asilo devido a sua 
resistência de ir para o local”. O mesmo ocorreu na conclusão do laudo de evento n. 17, emitido em 06/08/2019, entretanto a 
assistente social ponderou que “mesmo que o filho Sebastião fique responsável pelo dinheiro da aposentadoria da idosa e faça 
compras uma vez no mês, pode-se observar que a idosa não consegue desenvolver sozinha suas obrigações habituais e mesmo 
que ele passe alguns dias na casa com a mãe e compre alimentos isso não é suficiente para que ela tenha uma vida digna e 
com saúde”. Na apresentação dos relatórios seguintes pelo GGEM (eventos n. 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 35) as conclusões 
foram as mesmas já esposadas alhures, tendo a assistente social verberado que o filho Sebastião não tem interesse em acolher 
a mãe, que na casa dele não há espaço, e que um ambiente propício para idosa seria o asilo em Arraias, onde receberia 
carinho, afeto e acolhimento, contudo a idoso resiste em ir para o local. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou 
(evento n. 25) que a idosa “continua em péssimas condições de conservação e de higiene, com as paredes rachadas, telhado 
deteriorado, piso grosso com buracos, não possui banheiro, além de muita sujeira e lixo acumulados”; que possui problemas 
auditivos, sendo a comunicação com ela muito difícil; que no momento da visita ela estava comendo apenas farinha branca; que 
o filho Sebastião é quem cuida do dinheiro da aposentadoria, fazendo compras de produtos alimentícios e pagando as despesas 
de água, luz, e funerária, mas que ele mora na fazenda e vem pouco na cidade; que as compras que ele faz não duram muito, e 
que depende de amigos e vizinhos para se alimentar; que na casa não há geladeira, impossibilitando a compra de produtos 
perecíveis; que se alimenta basicamente de arroz, feijão e farinha; que seu filho prefere que ela seja encaminhada para o asilo; 
que tentou levar a idosa para realizar algumas visitas ao Asilo São Vicente de Paula, mas ela não aceitou deixar sua casa e 
morar no asilo; que apesar dos problemas de saúde se encontra lúcida, não podendo obrigá-la a ficar no local contra sua 
vontade. À vista dessa situação e da ausência de familiares aptos para assumir os cuidados que a idosa necessita, não 
vislumbro outra solução, senão o recolhimento compulsório no Lar dos Idosos - Conferência São Vicente de Paula. No mais, a 
precariedade da situação a que a idosa está submetida residindo em um imóvel em péssimo estado de conservação, sem 
condições de higiene, e alimentação adequada, fere a Constituição Federal e as normas legais vigentes sobre a matéria, e que 
estão voltados a princípios basilares, como o direito à vida, à saúde, à dignidade, à moradia, à proteção a idosos e outros. O 
Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/03, dispõe sobre os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de 
idade, estabelece no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso V, que: "Art. 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. § 1º A garantia de prioridade compreende: V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em 
detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria 
sobrevivência;”. O artigo 37, §1º, menciona os requisitos para a inserção de idosos em residência de longa permanência: Art. 37. 
O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando 
assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1º A assistência integral na modalidade de entidade de longa 
permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos 
financeiros próprios ou da família. Neste contexto, conclui-se pela configuração dos requisitos que autorizam a inclusão da idosa 
Domingas em estabelecimento adequado ao seu perfil, ou seja, Instituição de Longa Permanência, a fim de não ter direitos 
fundamentais violados, e é dever do Município de Arraias lhe assegurar tais direitos. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 
REEXAME NECESSÁRIO. Internação compulsória e acolhimento em instituição de longa permanência (asilo). Transtorno 
Psíquico de Acumulação CID F 42. Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição federal). Direito à 
vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração 
pública. Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso 
concreto. Relatórios médicos que indicaram a necessidade de internação compulsória em determinado período de tempo em que 
transcorreu o processo. Necessidade manifesta de internação, no caso concreto, no período em que esta foi realizada nos autos. 
Medida protetiva que visou à integridade da internanda e das pessoas de seu convívio social. Necessidade de acolhimento da 
paciente em asilo, nos termos do pedido formulado também na inicial. Paciente que segue acolhida, em asilo, diante da 
impossibilidade de seu retorno à sua residência, onde proliferavam lixo acumulado, baratas e ratos. Pleito de internação 
compulsória corretamente acolhido. Pleito de acolhimento em instituição de longa permanência (asilo) também acolhido. 
Manutenção da r. sentença. RECURDO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. (TJSP. 
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Apelação Cível 1000131-53.2018.8.26.0607; Relator Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13ª Câmara de Direito Público; Data do 
Julgamento: 24/03/2015). Destacou-se. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Abrigo de idoso em entidade de longa 
permanência. Idoso em situação de vulnerabilidade. Obrigação do Estado. Inteligência dos artigos 230 da CF/88 e 3º, 9º e 37 do 
Estatuto do Idoso. Sentença mantida. Recurso oficial não provido. (TJSP. Remessa Necessária Cível 1000415-
48.2018.8.26.0288; Relatora Paola Lorena; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 22/11/2011). Destacou-se. Posto 
isso e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e, torno definitiva a 
liminar concedida no evento n. 04, para aplicação de medida de proteção à idosa, nos termos do artigo 45, inciso V, do Estatuto 
do Idoso, consistente no RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO da idosa DOMINGAS FERREIRA CHAVES DE JESUS, no Lar dos 
Idosos - Conferência São Vicente de Paula. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Arraias para que, no prazo 10 (dez) dias, 
providencie o encaminhamento da idosa ao Asilo São Vicente de Paula, comunicando a este Juízo o respectivo andamento no 
mesmo prazo. Ficam os dirigentes do Lar dos Idosos de Arraias, Conferência São Vicente de Paula, CNPJ n. 02.655.249/0001-
60 autorizados a receber a senhora DOMINGAS FERREIRA CHAVES DE JESUS, brasileira, aposentada, nascida no dia 
03/03/1930, portadora da cédula de identidade n. 139.305 SSP/TO, para devido acolhimento mediante termo de 
responsabilidade, concedendo e autorizando poderes de representação nos termos do art. 115 do Código Civil para instituição 
beneficente, especificamente para recebimento dos benefícios da previdência e/ou assistência social, realização de qualquer 
transação ou movimentação bancária em instituição financeira e celebração de contratos de prestação de serviços e demais atos 
necessários para zelar pelos direitos fundamentais e cumprimento das obrigações previstas no art. 50, do Estatuto do Idoso. A 
prestação de contas se dará anualmente perante o representante do Ministério Público desta Comarca. Procedam-se as 
publicações previstas no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios, nos termos do artigo 88, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Dê ciência ao Ministério Público e a 
Defensoria Pública. Após, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa nos autos com as cautelas de praxe. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arraias/TO, na data do protocolo eletrônico. Eduardo Barbosa Fernandes, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
PROCESSO nº0005482-13.2020.8.27.2713Medidas Protetivas de UrgênciaAutor: Polícia CivilVítima: JOSEANE AGUIAR 
SILVAO Doutor JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO – MM. Juiz Substituto Auxiliar na Vara Criminal desta Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital de Intimação fica a vítima: JOSEANE AGUIAR SILVA, brasileira, união estável, 
do lar, nascido aos 18/02/1992, inscrito no CPF sob o nº 042.607.861-64, filho de Raimunda da Silva Aguiar, nos autos de 
Medidas Protetivas de Urgência nº 0005482-13.2020.8.27.2713, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não 
sabido, intimado da r. decisão a seguir transcrita: “Ante o exposto, por serem necessárias à manutenção da integridade física, 
moral e psíquica da Requerente. DEFIRO a representação,  pelo prazo de 06 meses, DETERMINANDO a adoção das 
seguintes Medidas Protetivas previstas na Lei Maria da Penha, a serem cumpridas pelo representado EDINO 
RODRIGUES ARAGÃO: a) - Separação de corpos; b) - Não manter contato com a parte autora, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem autorização judicial; c) - Proibição de aproximação da parte 
autora em distância mínima de 300 metros; d) - a SUSPENSÃO de visitas ao dependente menor, pelo período de 02 
(dois) meses, caso em que a vitima, deverá regularizar tal situação na Vara Cível (família) competente; e e) Saída da 
vítima do local de convivência sem perda dos direitos à bens, guarda dos filhos e alimentos. INDEFIRO o pedido de 
fixação de alimentos provisionais, haja vista que não restou comprovado o parentesco entre o ofensor e os filhos 
menores da ofendida. O eventual descumprimento das medidas protetivas supramencionadas dará ensejo à tomada de 
medidas de natureza penal cabíveis ao caso, tendentes a manter incólume a integridade da ofendida, inclusive a decretação de 
prisão preventiva. Remetam-se cópias da presente decisão à Delegacia de Polícia Civil local e à Polícia Militar, competentes, a 
fim de que tomem ciência para fiscalização de seu fiel cumprimento, devendo, em caso de descumprimento por parte do 
representado, comunicar imediatamente este Juízo. Intime-se o representado acerca de todas as medidas protetivas 
estabelecidas, bem como das sanções que poderão advir de seu eventual descumprimento. SERVE a presente decisão como 
termo de compromisso das MEDIDAS PROTETIVAS que deveram ser cumpridas pelo Representado. Intime-se a ofendida  
JOSEANE AGUIAR DA SILVA- endereço:  rua Juscelino Kubstchek, s/n, centro, em Palmeirante do Tocantins-TO, das 
Medidas Protetivas deferidas em seu favor. Intime-se e dê ciência ao ofensor EDINO RODRIGUES ARAGÃO - endereço 
Rua Juscelino Kubstchek, s/n, centro, em Palmeirante do Tocantins-TO, das Medidas Protetivas deferidas em seu 
desfavor. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Colinas do 
Tocantins/TO, data certificada pela assinatura eletrônica. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª 
via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de 
outubro de 2020. Eu, Andressa Kethyllen da Costa Moura, Voluntária, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA 
MACHADO. Juiz Auxiliar - Port. 2394/GAPRE/TJTO 
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DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Sentenças 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 0002907-57.2019.8.27.2716 
REQUERENTE: ELENITA DA SILVA TAVARES 
ADV.: Adriano Bucar Vasconcelos – OAB/TO 2438 
REQUERIDO(A): VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA-LTDA ME 
ADV.: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 106): “(...) Transcorrido o prazo para a manifestação da reclamante, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fincas no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil e, conseqüentemente, 
determino o arquivamento dos autos. Revogo a decisão constante do evento 4. P.R.I. Dianópolis/TO, 28/09/2020. Baldur Rocha 
Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 
0002644-88.2020.8.27.2716 de Inventário, tendo como Requerente(s) ESTELITO GONÇAVES PEREIRA, representado por sua 
curadora IVANI JOAQUINA DO SACRAMENTO e Requerido(s) PROCESSO SEM PARTE RÉ. Pelo presente edital, que será 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados 
ausentes e desconhecidos, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, contestarem a presente ação, sob pena de revelia. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 08 dias do mês de outubro do ano de 2020. Eu, 
AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Judiciário, digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 

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 Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0004994-02.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) JOALDIR DA SILVA MATIAS, brasileiro, união estável, torneiro mecânico, 
nascido em 13 de junho de 1984, natural de Corrente – PI, filho de Moacir Moreira Matias e de Carmina Pinheiro da Silva Matias, 
portador da carteira de identidade com RG nº 1386467 – SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que 
chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma 
vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado para comparecer a audiência de instrução e julgamento designada para o 
dia 21 de outubro de 2020, às 16:00 horas, que será realizada por  vídeo conferência, por meio do aplicativo Cisco Webex 
Meetings que pode ser baixado na loja de aplicativo dos celulares e pelo site: https://www.webex.com/downloads.html, e para 
falicitar a interação para a realização de audiência por video conferência, está disponível o WhatsApp 3612-7107 da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Gurupi, por meio do qual serão repassadas as instruções necessárias. Para participar da audiência por 
video conferência basta ter disponível notebook ou smartphone com acesso a internet. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 07 de outubro de 2020. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto,assistente administrativo, 
lavrei o presente. 
 
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 Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0008841-12.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta 
Comarca, como autora, move contra o(a) acusado(a) PEDRO GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR, brasileiro, casado, 
vendedor, nascido aos 07 de junho de 1984, natural de Fátima-TO, filho de Pedro Gonçalves Guimarães e Deuzinha Ferreira de 
Moura Gonçalves, portador do CPF: 008.476.871-12, atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que chegue ao 
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
da Justiça, ficando, assim, intimado para comparecer a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de 
outubro de 2020, às 15:15 horas, que será realizada por  vídeo conferência, por meio do aplicativo Cisco Webex 
Meetings que pode ser baixado na loja de aplicativo dos celulares e pelo site: https://www.webex.com/downloads.html, e para 
falicitar a interação para a realização de audiência por video conferência, está disponível o WhatsApp 3612-7107 da 1ª Vara 
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Criminal da Comarca de Gurupi, por meio do qual serão repassadas as instruções necessárias. Para participar da audiência por 
video conferência basta ter disponível notebook ou smartphone com acesso a internet. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 07 de outubro de 2020. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto,assistente administrativo, 
lavrei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0012131-06.2016.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: SOBREPARTILHA 
AUTOR: SANDRA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS 
RÉU: LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a CITAÇÃO de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 057.630.766 SSP/RJ, inscrito 
no CPF sob o nº 633.278.567-53, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, 
CONTESTE a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados 
na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 9 de outubro de 2020. Eu (Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE 
DIREITO. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE GURUPI/TO – 2º 
SEMESTRE/2020 
O MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais e Tribunal do Júri de Gurupi, Estado do Tocantins, em observância do 
disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento deste edital que, será 
dado início às temporadas de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi, conforme pauta de julgamentos abaixo 
elaborada, com início de cada sessão às 08h30min na sala do Tribunal do Júri, conforme preconizado no art. 429/CPP. Este 
edital servirá como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar incerto ou não sabido, bem como para aqueles 
que, eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos autos. Servirá ainda para intimação dos 
Assistentes de Acusação e Advogados. Para formação do corpo de jurados em cada temporada serão sorteados 50 (cinquenta) 
jurados, dentre eles, 15 (quinze) suplentes. O número de suplentes se justifica para evitar eventual adiamento de julgamento por 
falta de jurados em número suficiente, conforme ocorreu noutras temporadas. As datas em branco foram reservadas para 
eventual adiamento de alguma das sessões anteriormente designadas ou para inclusão de processos aptos para julgamento, 
bem como para o cumprimento do disposto no § 2º, do art. 429 do CPP. 

  PROCESSO  ACUSADO ADVOGADO SITUAÇÃO PRISÃO PRONUNCIA DATA TEMP 

1 0003842.79.2019.827.2722 
AMARILDO ABREU 
BRANDÃO 

DEFENSORIA  PRESO 24/04/19 16/10/19 19/11/20 1ª 

2 0005471.88.2019.827.2722 
ADRIANO PEREIRA DA 
SILVA 

DEFENSORIA PRESO 27/04/19 25/11/19 26/11/20 1ª 

3 0013835-83.2018.827.2722 ALEX SANTOS SILVA GERVANIO PRESO 08/10/18 23/10/19 01/12/20 1ª 

4 0001885.43.2019.827.2722 ALEX SANTOS DA SILVA GERVANIO PRESO 27/02/19 08/08/19 03/12/20 1ª 

5 0015483-64.2019.827.2722 LUCAS SILVA DOS SANTOS DEFENSORIA PRESO 30/08/19 14/02/20 09/12/20 1 

6 0008428.62.2019.827.2722 MAXLEY NOLETO XAVIER DEFENSORIA PRESO 16/07/19 07/07/20 10/12/20 1 

7 5001006.29.2011.827.2722 
JAILSON BARBOSA DOS 
SANTOS 

DEFENSORIA PRESO 26/06/19 06/05/20 15/12/20 1 

8 0017776.07.2019.827.2722 
ANTONIO PEDRO DE 
MEDEIROS FILHO 

DEFENSORIA PRESO 26/10/19 05/05/20 17/12/20 1 

Gurupi, quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Jossanner Nery Nogueria Luna, Juiz de Direito da Juízo da Especializada no 
Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
ATA DE SORTEIO DE JURADOS DA TEMPORADA DE JÚRI DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2020 
Aos nove dia do mês de outubro de dois mil e vinte, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na sala de 
audiências Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado 
do Tocantins, Dr. Jossanner Nery Noqueira Luna, comigo, Chefe de Secretaria Diane Goretti Perinazzo, por vídeo conferência a 
representante da Defensoria Pública, Dra. Cristiane Souza Japiassu Martins e do Ministério Público, Dr. Breno de Oliveira 
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Simonassi, presentes o representante da OAB DR. Elyedson Pedro Rodrigues Silva, e o advogado Dr. Gervanio Barros Gomes 
OAB-TO 5896. Inicialmente as partes foram cientificadas de que o sorteio será registrado através de equipamento virtual, com 
gravação em tempo real por videoconferência, Provimento nº 075/2020, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. As partes 
concordaram com a realização do sorteio por videoconferência. Na sequência procedeu-se ao sorteio dos jurados e suplentes de 
jurados para a temporada do segundo semestre do ano de 2020. O magistrado sugeriu que fosse sorteado um número maior de 
cédulas para a formação do corpo de jurados em razão da COVID 19, para evitar eventual adiamento de julgamento por falta de 
jurados em número suficiente. Os presentes concordaram com a sugestão do magistrado ficando definido que seriam sorteadas 
50 (cinqüenta) cédulas. Assim a urna foi aberta pelo magistrado, sendo retiradas as cédulas uma a uma até atingir o número 
acordado. Foram sorteados nesta ordem, os seguintes jurados e suplentes:JURADOS 

1 PATRICIA RIBEIRO BRITO CONTADORA 

2 IRACILDA ALVES DA SILVA PROFESSORA 

3 JACKLEUZA RIBEIRO DE SOUZA FACIROLLI DONA DE CASA 

4 ELIZETE REIS MARQUES PSICOLOGA 

5 MARIA LUIZA RESPLANDES DE SOUSA DONA DE CASA 

6 ADRIANA SILVA DOS SANTOS DONA DE CASA 

7 FERNANDA NOLETO DA COSTA CONTADORA 

8 SILMARA ALVES LEMOS CONTADORA 

9 LUZIETA MARTINS AGUIAR PSICOLOGO 

10 HELLENNA MARILIA PINTO MASCARENHAS BARROS FARMACEUTICO 

11 IVANETE FERREIRA DA SILVA DONA DE CASA 

12 ELISANGELA MORAIS RIBEIRO DONA DE CASA 

13 MEIRIVAM PINHEIRO SANTAN LOPES CONTADORA 

14 TALYTA BORGES DE LIMA CARDOSO PSICOLOGO 

15 TANIA MARIA SOUSA DE ALBUQUERQUE DONA DE CASA 

16 LUCIANO LEÃO NUNES ODONTOLOGA 

17AG AGUIAMAR PEREIRA MAIANO CONTADOR 

18 LUDMILLA FERNANDA CAMPOS RIBEIRO PSICOLOGA 

19 GEZONITA BEZERRA DA ILVA ALMEIDA SERVIDORA PÚBLICA 

20 SIRLENE ALVES SALGADO DONA DE CASA 

21 ROSICLEIA PIMENTEL DONA DE CASA 

22 DEUZIRENE RIBEIRO SOUZA DONA DE CASA 

23 IVANEIDE BARBOSA QUIXABA COSTA DONA DE CASA 

24 ALLINE THAINÁ DA SILVA ALMEIDA CONTADORA 

25 ADAUREIA PINTO DA SILVA DONA DE CASA 

26 VALDA DA SILVA BARROS DONA DE CASA 

27 RODOLFO LIMA BARBARESCO ANALISTA DE SISTEMAS 

28 NEILA MYCHELLE DA COSTA BARBOSA DONA DE CASA 

29 LUILSON JUNIOR AGUIAR DE PAULO RELAÇÕES PUBLICAS 

30 DARIO SILVA DA SILVA JUNIOR ODONTÓLOGO 

31 LIVIA KALITA BARBOSA AMORIM ARQUITERA 

32 FRANKLIN ALVES DA COSTA SERVIDOR PÚBLICO 

33 ROGERIO VALÉRIO VIANA RELAÇÕES PÚBLICAS 

34 ANTERO PEREIRA CAIXETA NETO ANALISTA DE SISTEMAS 

35 VANEUZA MARTINS SOARES FERREIRA DONA DE CASA 

SUPLENTES 

1 ALESSANDRA MARIA RIBEIRO CARVALHO RAMOS CONTADORA 

2 MARIA IZABEL BRITO NERES DONA DE CASA 

3 SOLANGE ALVES DE CARVALHO SILVA DONA DE CASA 

4 ROMAILDE FERREIRA SOUTO CONTADOR 

5 ANDERSON COELHO CARVALHO CONTADOR 

6 SHEYLA NARA DE SOUZA E SILVA DONA DE CASA 

7 FELIPE NAUAR CHAVES VETERINARIO 

8 EUDES VIEIRA CASTRO VETERINARIO 

9 NILZA ALVES DO NASCIMENTO CONTADOR 
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10 EVAMAR BENTA DA SILVA DONA DE CASA 

11 MARIA APARECIDA MONTEIRO DONA DE CASA 

12 MARISTELA RODRIGUES DOS SANTOS DONA DE CASA 

13 CLAISSE OLIVEIRA DE VASCONCELOS SOUZA DONA DE CASA 

14 VALDIRAN ALVES PINTOS DONA DE CASA 

15 ADRIANA PEREIRA BARBOSA CONTADORA 

Feito o sorteio, as cédulas escolhidas foram depositadas em outra urna, a qual foi fechada a chave ficando em poder do MM. 
Juiz de Direito, que determinou a imediata expedição do edital e mandado de notificação dos jurados e suplentes para as 
sessões das referidas temporadas. Após a urna contendo as cédulas não sorteadas foi igualmente fechada, também 
permanecendo em poder do magistrado. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito declarou encerrada, determinando que se 
lavrasse este termo, que eu Diane Goretti Perinazzo, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.Jossanner Nery Nogueira Luna, 
Juiz Presidente, Elyedson Pedro Rodrigues Silva, representando a OAB, Gervanio Barros Gomes OAB-TO 5896. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS – JUSTIÇA GRATUITA 
Autos nº 0002524-24.2020.8.27.2723/TO 
Classe da Ação: Ação Penal de Competência do Júri 
Assunto: 122003 – Homicídio Qualificado, Crimes contra a vida, DIREITO PENAL 
RÉU: MANOEL DA CRUZ NASCIMENTO 
O Doutor KILBER CORREIA LOPES, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins, na forma da 
lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tramitaram por este juízo e Escrivania Criminal, desta Comarca, os Autos da Ação Penal nº 0002524-
24.2020.8.27.2723, tendo como autor o Ministério Público e Réu Manoel da Cruz Nascimento,  Vulgo “Manim”, brasileiro, 
lavrador, nascido em 13/04/1984, portador do CPF 053.597.141-90, filho de Eva Maria da Cruz Nascimento, residente na 
Fazenda Três Lagoas, Zona Rural de Dueré-TO, CEP 77.485-000, atualmente em lugar incerto e não sabido, Sendo o presente 
para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer reposta, por escrito, à acusação, a 
teor do que dispõe o art. 396, caput e 396-A, da Lei n. 11.719/2008, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões da 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas, qualificando-as 
e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não 
constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal, a fim de ser 
qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por 
incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal e artigo 241-D da Lei nº 8.069/90, ate o final julgamento, sob pena 
de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se o presente Edital, que será publicado no diário da justiça, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. Itacajá, 07 de outubro de 2020. Eu Gildeones da Silva Paixão – Servidor de Secretaria, o digitei 
subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, 
alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de 
Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do presente feito. 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Processo nº0001263-46.2019.8.27.2727 
Requerente: SAMARA GOMES DA SILVA 
Requerida: RAFAELA TATIARA GOMES DA SILVA 
A Dra. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, MM. Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL vierem ou dele conhecimento tiverem que, por 
este Juízo e Escrivania do Crime, tramitam os autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0001263-46.2019.8.27.2727, que 
a requerente SAMARA GOMES DA SILVA SOUSA move contra a requerida RAFAELA TATIARA GOMES DA SILVA, 
atualmente em local desconhecido, expediu-se este EDITAL a fim de intimá-la da sentença proferida no evento 31 dos 
autos supracitados: “Intime-se a requerida da sentença que JULGOU EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de 
mérito.” Para quem interesse possa ou não alegar ignorância, vai o presente EDITAL PUBLICADO no Átrio do Fórum local e 
no Diário da Justiça do Estado do Tocantins. Natividade-TO, 07 de outubro de 2020. Eu, Aurélia Sarzeda Pinto, Servidora 
de Secretaria, digitei e conferi. 
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PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS/PRAZO DE  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° 0042689-66.2018.8.27.2729 - Chave n. 789138770218 em que  LOJA MAÇÔNICA LUZ PIONEIRA 
DE PALMAS move em desfavor de  LAZARO RAMOS VENCIO, CLAYRTON SPRICIGO, EMIR CUNHA CONSTANTINO, LENIR 
DE MIRANDA CONSTANTINO e  IMOBILIÁRIA PORTO SEGURO LTDA. 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 denominado: Uma gleba de 
terras com 60,4529 há, destacada da área remanescente do imóvel denominado Canela, Taquarussu, Taqueri ou Tatá, neste 
município destinada ao Cemitério de Palmas, dentro dos seguintes limites e confrontações: ’O perímetro demarcado inicia-se no 
marco MC-1, cravado nas confrontações com terras do Estado do Tocantins; Daí, segue confrontando com estas, no azimute de 
160º50’15” e distância de 608,75 metros, indo até o marco MC-2, cravado à margem esquerda de uma antiga estrada vicinal, que 
liga Palmas à Taquarussu, segue margeando a referida estrada, sentido Palmas, nos seguintes azimutes e distâncias: 
250º15’01” – 200,89 metros, 264º55’07” -943,45 metros, passando pelo marco MC-3 indo até o marco MC-4; Segue confrontando 
com terras do Estado do Tocantins, nos seguintes azimutes e distâncias: 334º27’46” - 418,36 metros, 72º32’15” – 1.162,94 
metros, passando pelo marco MC-05, indo até o marco MC-1, marco inicial’, para tomar conhecimento e requerer o que entender 
de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital que será 
publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Palmas-TO., data do sistema. Eu, Edilene Alves Costa Gomes, Servidor de Secretaria, digitei. Agenor Alexandre da Silva, Juiz de 
Direito. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  
O (A) Excelentíssimo (a) Doutor(a) , MM. Juiz de Direito, da 3ª Vara de Famíla e Sucessões da Comarca de Palmas/TO, na 3ª 
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, 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 se processam os 
autos INVENTÁRIO n.º 0007537-83.2020.8.27.2729, que TÂNIA DA SILVA RODRIGUES, MARIA APARECIDA ALVES e 
ADOLFO FURTADO PIMENTEL, move(m) em face de bens deixados pelo falecido Sr. RAIMUNDO FREDERICO ALVES 
PIMENTEL, brasileiro, inscrito no CPF nº 736.886.221-20 a Citação/Intimação de eventuais interessados, com prazo de 20 
dias, 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 MM. Juiz, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Renato Gomes 
Carvalho, Judicial/Técnico Judicial, que digitei. Palmas/TO., 09 de outubro de 2020. 
 

6ª vara cível 

Intimações às partes 
 
AUTOS Nº: 0033399-61.2017.8.27.2729 
MONITÓRIA 
RÉU: MARINA BARREIROS MOTA, GERALDO WELINGTON DE OLIVEIRA MOTA e BLOCO ENGENHARIA E COMERCIO 
LTDA - ME 
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 52, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Julgo extinto o processo, determinando sua baixa e arquivamento, registrando às 
partes, notadamente à autora, da inexistência de qualquer prejuízo ao direito vindicado nestes autos, diante da possibilidade de 
reativação destes autos para o caso de descumprimento do acordo entabulado, com o prosseguimento do processo por meio de 
cumprimento de sentença homologatória do acordo. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Não foram realizados nos autos 
quaisquer restrições no nome dos requeridos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 
Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0027470-42.2020.8.27.2729 
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
RÉU: CARLOS HUMBERTO MARINHO GOVEIA 
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"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 17, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Julgo extinto o processo, determinando sua baixa e arquivamento, registrando às 
partes, notadamente à autora, da inexistência de qualquer prejuízo ao direito vindicado nestes autos, diante da possibilidade de 
reativação destes autos para o caso de descumprimento do acordo entabulado, com o prosseguimento do processo por meio de 
cumprimento de sentença homologatória do acordo. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 
os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA 
CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0024352-63.2017.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: NOVAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME 
''Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 63, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Julgo extinto o processo, determinando sua baixa e arquivamento, registrando às 
partes, notadamente à autora, da inexistência de qualquer prejuízo ao direito vindicado nestes autos, diante da possibilidade de 
reativação destes autos para o caso de descumprimento do acordo entabulado, com o prosseguimento do processo por meio de 
cumprimento de sentença homologatória do acordo. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito em julgado, arquive-se 
o feito com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0012457-03.2020.8.27.2729 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: VALDIRENE LOPES RIBEIRO 
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 
ACORDO do evento 52, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e decreto a EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO. Julgo extinto o processo, determinando sua baixa e arquivamento, registrando às partes, notadamente à autora, da 
inexistência de qualquer prejuízo ao direito vindicado nestes autos, diante da possibilidade de reativação destes autos para o 
caso de descumprimento do acordo entabulado, com o prosseguimento do processo por meio de cumprimento de sentença 
homologatória do acordo. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em conformidade com o art.90, §3º do 
CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo. 
Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0044956-45.2017.8.27.2729 
MONITÓRIA 
RÉU: MARTINS, ALMEIDA E SILVA LTDA ME, TERESA APARECIDA DOS SANTOS e RUYDEILAN DOS SANTOS LOPES 
"Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados nos embargos à monitória, e com fundamento no artigo 487, inciso I do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, o que faço para dar procedência aos pedidos 
iniciais e condenar os requeridos a pagar ao requerente o valor de R$11.383,46 (onze mil, trezentos e oitenta e três reais e 
quarenta e seis centavos)., corrigidos pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora e 1% (um por cento) ao mês, a 
partir da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 
em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser 
certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 
Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0026716-03.2020.8.27.2729 
MONITÓRIA 
RÉU: ROMULO IMOLESI BARBOSA 
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 6, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Julgo extinto o processo, determinando sua baixa e arquivamento, registrando às 
partes, notadamente à autora, da inexistência de qualquer prejuízo ao direito vindicado nestes autos, diante da possibilidade de 
reativação destes autos para o caso de descumprimento do acordo entabulado, com o prosseguimento do processo por meio de 
cumprimento de sentença homologatória do acordo. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito em julgado, arquive-se 
o feito com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA 
CÍVEL. 
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AUTOS Nº: 0026716-03.2020.8.27.2729 
MONITÓRIA 
RÉU: ROMULO IMOLESI BARBOSA 
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
COMPOSIÇÃO DO EVENTO 6, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, DECRETANDO ASSIM A EXTINÇÃO DO 
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Julgo extinto o processo, determinando sua baixa e arquivamento, registrando às 
partes, notadamente à autora, da inexistência de qualquer prejuízo ao direito vindicado nestes autos, diante da possibilidade de 
reativação destes autos para o caso de descumprimento do acordo entabulado, com o prosseguimento do processo por meio de 
cumprimento de sentença homologatória do acordo. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em 
conformidade com o art.90, §3º do CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito em julgado, arquive-se 
o feito com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA 
CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0011936-29.2018.8.27.2729 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
RÉU: VIVANCI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA O 
ACORDO do evento 52, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e decreto a EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO. Julgo extinto o processo, determinando sua baixa e arquivamento, registrando às partes, notadamente à autora, da 
inexistência de qualquer prejuízo ao direito vindicado nestes autos, diante da possibilidade de reativação destes autos para o 
caso de descumprimento do acordo entabulado, com o prosseguimento do processo por meio de cumprimento de sentença 
homologatória do acordo. As despesas processuais remanescentes ficam dispensadas, em conformidade com o art.90, §3º do 
CPC. Honorários Advocatícios conforme o pactuado. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo. 
Intimem-se. Cumpra-se." 
 
AUTOS Nº: 0015676-92.2018.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: SIDNEY PEREIRA PORTELA 
"Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados pela parte autora em sua inicial, e, com fundamento no artigo 487, 
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço 
para: DECLARAR a nulidade do contrato firmado entre a empresa requerente e a requerida, bem como a inexigibilidade de 
qualquer débito existente entre as partes, relativos ao aludido contrato; CONDENAR a empresa requerida a ressarcir a empresa 
autora, a título de danos materiais, a quantia de R$4.619,40 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), 
corrigida monetariamente pelo INPC, da data do efetivo desembolso (13/04/2018), acrescida de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, contados da citação (12/09/2018). Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 
conforme artigo 86, parágrafo único do CPC, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os 
quais arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos dos §2º do art. 85 do CPC. Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Ministério 
Público, com cópia integral dos autos, para que, caso julgue necessário, tome as providências cabíveis. Sobrevindo o trânsito em 
julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as 
formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0026304-09.2019.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA 
"Diante do exposto, EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, III c/c inciso VIII do 
NCPC. Sem custas. Sem honorários. Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas necessárias. Intime-se. SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 
AUTOS Nº: 0015187-55.2018.8.27.2729 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
RÉU: CANADÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 3 LTDA 
"Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE, os pedidos iniciais deduzidos na presente ação o que faço com fundamento no art. 487, 
inciso I do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR a aplicação da cláusula vigésima quarta, inversa e de forma 
benéfica ao Requerente, a título de multa penal, no percentual de 23% (vinte e três por cento) sobre os valores pagos, sendo que 
sobre esta importância incidirá, a partir desta data, correção monetária pelo ICC-FGV, e juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, contados a partir da citação. b) DETERMINAR o pagamento de indenização a título de lucros cessantes, na proporção de 
até 1% do investimento ao mês, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. c) INDEFERIR o pedido indenizatório de 
danos morais. d) CONDENAR o Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da condenação. Por sucumbir em parte mínima, deixo de condenar o Autor as custas e honorários, 
nos termos do art. 86, parágrafo único. Após o trânsito em julgado, intime-se o autor na forma do art. 524 e o requerido nos 
termos do art. 523, §1º a §3º, ambos do CPC. Eventualmente, em caso de recurso, intime-se a parte contrária para, querendo, 
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apresentar recurso e, decorrido o prazo, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Intimem-se. Cumpra-
se. SILVANA MARIA PARFIENIUK, JUÍZA DE DIREITO” – 6ª VARA CÍVEL. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: WILSON JOSE DE SOUZA – CNPJ/CPF: 66130590806, 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 50365378720138272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) J-239212012, inscrita em 17/07/2012 l, 
referente à DEBITas PROCON, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de  R$ 22.740,35(vinte e dois 
mil setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL Nº 1431173 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 10 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00116127820198272737- Justiça Pública desta Comarca - como Autora, 
move contra MATEUS DE VASCONCELOS, brasileiro, solteiro, nascido em 14/09/1997, filho de Vanizia Feitosa de Vasconcelos 
e Cleriston Ferreira de Jesus, CPF.: 056.325.341-03, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da 
presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 
396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu 
deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica 
afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 28 de setembro de 2020. Patricia Macier dos Santos- 
matrícula 358289, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
Documento eletrônico assinado por ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, 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 1431173v2 e do código CRC 5f8b8ef2. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES 
Data e Hora: 28/9/2020, às 14:11:43 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 1507934 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00134866420208272737- Justiça Pública desta Comarca - como Autora, 
move contra VALDISTON JOSÉ ALVES, brasileiro, casado, nascido em 13/08/1975, filho de Maria José da Cunha e de Otávio 
Alves dos Reis, CPF.: 841.554.931-87, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo 
presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do 
CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a 
Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do 
Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 09 de outubro de 2020. Patricia Macier dos Santos- matrícula 358289, digitei o 
presente. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito. 
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Documento eletrônico assinado por ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, 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 1507934v2 e do código CRC 1b3186e0. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES 
Data e Hora: 9/10/2020, às 14:56:26 
 
EDITAL Nº 1508341 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00135758720208272737- Justiça Pública desta Comarca - como Autora, 
move contra LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, VULGO “LOZIM”, brasileiro, solteiro convivente em união estável, 
nascido em 18/03/1967, filho de Alberto Rodrigues S. Antônio e de Emilia Varanda Dos Santos, CPF.: 887.508.331-20, 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, 
por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 
11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 09 de outubro de 2020. Patricia Macier dos Santos- matrícula 358289, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. 
Mendes- Juiz de Direito. 
Documento eletrônico assinado por ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, 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 
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Central de execuções ficais 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0006021-04.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALEXSANDRA 
FERNANDES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 00667659609, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA 
EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação 
referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Valdemir Braga de Aquino Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 5007011-51.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOSE ADALTO SOARES 
MACHADO, CNPJ/CPF nº 25018043253, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 35 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
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obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0000582-51.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARLUCE PEREIRA DE 
MORAIS SILVA, CNPJ/CPF nº 33238553372, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:"[...] ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao 
pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além  dos 
honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença 
válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema." Eu 
_____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0002003-76.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALAN CARDEC AIRES 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 50801406153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 29 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial.Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
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que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0003084-89.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de AURICELIA DOS SANTOS 
CAJADO, CNPJ/CPF nº 03611222178, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 22 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial.Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0000506-27.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MANOEL VERAS 
GOMES, CNPJ/CPF nº 27121709899, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 5005273-28.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ELEUZA DUARTE DA 
COSTA, CNPJ/CPF nº 64387925191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 36 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
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Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0010859-58.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUCIVAGNER MARQUES 
DA SILVA, CNPJ/CPF nº 00124094139, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial.Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0009347-11.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CLAUDIO MAGNO DO 
NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 52175235300, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 36 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0004672-34.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de HÉLIO FREITAS DE 
SOUZA, CNPJ/CPF nº 03386732100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
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e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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...FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0002667-39.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LANA RUBIA ROCHA DE 
SOUZA, CNPJ/CPF nº 01846262186, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0012501-66.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CLAUDIA LOPES 
SOUZA, CNPJ/CPF nº 99392585187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0011413-90.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JONY DIAS 
PINHEIRO, CNPJ/CPF nº 15893944100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
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acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0003726-67.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ITAMAR CARDOSO 
BRITO, CNPJ/CPF nº 81505159172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0011913-59.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GÉSSICA LORRANE DE 
OLIVEIRA LACERDA, CNPJ/CPF nº 03503574123, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º “[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, 
HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do 
Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente 
inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de 
penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no 
caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as 
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura 
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino Mendonça 
– Juiz de Direito”. dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:27. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
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nº 0007688-93.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de NOECI RIBEIRO 
GONCALVES, CNPJ/CPF nº 61146080204, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 14 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:"[...} ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que 
dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 
Código de Processo Civil. Condeno o Executado ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% do valor da 
causa, com espeque no artigo art. 85, §3º, inciso I do CPC. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 
autos com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Arraias - TO, data certificada pelo sistema. EDUARDO 
BARBOSA FERNANDES Juiz de Direito". Eu , ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. 
Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008903-12.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MANOEL MESSIAS LUIZ 
TAVARES, CNPJ/CPF nº 79478638149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0003959-59.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ENEILTON RIBEIRO DE 
PAIVA, CNPJ/CPF nº 04397870179, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto 
Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0009250-11.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LUYNARA RAICA LIMA 
RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 02539948103, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor 
da r. sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
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a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive 
finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da 
assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) Valdemir Braga de Aquino 
Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) 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... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0011452-87.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de WILLIAN HARVEY 
TAVARES SOUSA, CNPJ/CPF nº 64273172100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 29 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:“[...] ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Valdemir Braga de Aquino Mendonça – Juiz de Direito”.. Eu _____, ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

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

Editais de publicações de sentenças de interdição 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003313-11.2016.8.27.2740/TO 
AUTOR: EVANILDE FELIX DA SILVA 
RÉU: GARBEL FELIX DA SILVA 
EDITAL Nº 1384910 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de GARBEL FELIX DA SILVA, brasileiro, beneficiário do INSS, nascido em 05/09/1981, portador da 
cédula de identidade RG n. 365058, SSP/TO, inscrito no CPF sob o n. 012.233.511-22, e nomeado EVANILDE FELIX DA SILVA, 
brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n. 2237135, SSP/TO, inscrito no CPF sob o n. 422.746.801- 91, 
residentes e domiciliados na Rua Ceará, n. 562, Setor Dergo, Tocantinópolis/TO, seu Curador. Tudo conforme a sentença cuja 
parte dispositiva segue transcrita: “ Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE GARBEL FELIX DA SILVA, por incapacidade 
civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadora a requerente EVANILDE FELIX DA 
SILVA, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover 
tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer 
natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se 
a presente no registro de pessoas naturais e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três vezes, com 
intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela. Sem 
custas e sem honorários. Intimem-se. Após, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova 
conclusão, arquive-se. Cumpra-se. Local e data certificados pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELDER 
CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
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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 580061v2 e do código CRC 1f5db8e6. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELDER CARVALHO LISBOA Data e Hora: 5/5/2020, às 7:6:11”. 
Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema Documento eletrônico assinado por CARLOS ROBERTO DE SOUSA 
DUTRA, 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 1384910v2 e do código CRC a92c58ef. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 21/9/2020, às 13:6:20 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
MIRANORTE 

1a Escrivania Cível 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO 5000130-96.2010.8.27.2726/TO 
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIÃO LTDA - 
SICOOB/CREDIPAR 
RÉU: MARIA DO BONFIM DIAS DOS REIS 
RÉU:ISABEL CRISTINA ROCHA DA SILVA 
RÉU: CLEUDIMIR BORGES DA SILVA 
RÉU: CLEUDIMAR BORGES DA SILVA 
RÉU: ADALBERTO LEITO BARBOSA 
  

DESPACHO/DECISÃO 
  

Visto. Correição. 
  
Instada, a autora requereu a citação do executado via edital, tendo em vista varias tentativas de citação, e considerando após 
empreender buscas junto aos bancos de dados a que teve acesso, não obteve êxito em localizar o atual endereço do Executado 
(evento 37). 
Considerando as diligências negativas, DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte requerente que, caso 
comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 
05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (NCPC, art. 258). 
EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial 
de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (NCPC, art. 257, II). 
Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do(s) requerido(s) 
citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, 11 do NCPC.  
INTIME-SE o curador da presente nomeaçã, CONCEDENDO-LHE vista ao processo pelo prazo legal (NCPC,art 2/2 186). 
https://eproc1.tjto.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=acessar_documento_publico=771594064880864561408898017
92&e...     1/2 https://eprocl.tjto.jus.br/eprocV2_prod_I 
17/09/2020        Evento 39 - DECDESPAI 
Intimem-se. Cumpra-se. 
Miranorte- TO, 7/6/2020. 
  
Documento eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, na forma do artigo 1 0, 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 942115v2 e do código CRC 
b4d6bdc7. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatálio (a): RICARDO GAGLIARDI Data e 
Hora: 6/7/2020, às 19:38:25 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Despachos 
SEI Nº 20.0.000018883-3 
REQUERENTE: José Carlos Tajra Reis Júnior. 
REFERENTE: EDITAL Nº 314 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI – REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade para a 2ª Vara da 
Comarca de 3ª Entrância de Augustinópolis. 
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Despacho Nº 55450 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
Nos termos da Resolução TJ/TO nº 146, de 06 de dezembros de 2018, para a avaliação preliminar de admissibilidade do 
magistrado inscrito, fica o mesmo notificado para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresente as justificativas que julgar 
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 07/10/2020, às 06:26, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

Editais 
REMOÇÃO DE JUÍZES 

Processo SEI nº 20.0.000022415-5 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e regimentais e em 
conformidade com o disposto no artigo 93, II da Constituição Federal, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35, de 14 de 
março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e o artigo 48, inciso IV, da Constituição Estadual, torna público, para 
conhecimento dos Juízes de Direito que, tendo atendido as condições legais até o último dia do prazo de inscrição, se encontra 
vaga a 2ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Porto Nacional - TO, a ser provida por REMOÇÃO pelo critério de 
Antiguidade, devendo a inscrição ser realizada, no prazo de dez (10) dias ininterruptos, contados a partir da publicação deste e 
conforme as normas previstas no artigo 76 da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.96 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, com suas alterações e Resolução nº 32/2020, editada por este Tribunal de Justiça. 
Os pedidos devem vir instruídos com justificativa fundamentada quando detiver processos com atraso há mais de cem 
dias para despacho, decisão interlocutória ou sentença. Documento assinado eletronicamente por Desembargador 
Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 09/10/2020, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Decreto 

 
Decreto Judiciário Nº 449, de 9 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 20.0.000022153-9, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Mariana Valadares Teixeira Correia para o cargo de 
provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Vara Criminal da Comarca de Colinas do 
Tocantins. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Decisões 
 

PROCESSO 20.0.000021730-2 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Curso de Formação de Auditores Internos 

Decisão Nº 3879, de 9 de outubro de 2020 
Versam os presentes autos sobre a realização de curso alusivo a “Formação de Auditores Internos”, no período de 13 de outubro 
a 01 de dezembro de 2020, conforme consta no Projeto Básico nº. 196/2020 (evento 3375676), de lavra da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3381506) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária  (evento 3377680 – 2020DD00703), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 3381507), visando à contratação da empresa MENDES & LOPES PESQUISA, 
TREINAMENTO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº. 07.777.721/0001-51, para realização de curso sobre “Formação de Auditores 
Internos”, por intermédio dos instrutores Gustavo Cauduro Hermes e Sandro Tomazele de Oliveira Lima, pelo valor total de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da proposta coligida no evento 3368653. 
Encaminhem-se os autos, concomitantemente, à: 
1. ASPRE, para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN, para emissão da respectiva Nota de Empenho, 
3. DCC, para providências alusivas à formalização contratual, observadas as recomendações contidas no Parecer acostado no 
evento 3381506. 
4. DEESMAT, para ciência e acompanhamento. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4831 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2020 34 

 

 
 

Editais 
Edital Nº 380, de 8 de outubro de 2020 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NICOLAS QUAGLIARIELLO VÊNCIO 
REMATRÍCULA PARA 2021 
Abertura de processo de rematrícula para o ano letivo de 2021, 
do Centro de Educação Infantil Nicolas Quagliariello Vêncio (CEI), 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA a 
abertura do processo de rematrícula para o ano letivo de 2021, do Centro de Educação Infantil Nicolas Quagliariello Vêncio, 
destinado a filhos e netos de servidores e magistrados de 1ª e 2ª Instâncias, em exercício, na faixa etária de 3 (três) a 5 (cinco) 
anos, em conformidade com as disposições a seguir. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 
1.1. A inscrição para o processo de rematrícula 2021 será realizada por meio de formulário próprio a ser enviado ao servidor ou 
magistrado via e-mail, o qual deverá ser preenchido e encaminhado para o seguinte e-mail: processoseletivoceitjto@gmail.com, 
juntamente com os documentos relacionados no item 2 deste edital. 
1.2. Período: 19 a 30 de outubro de 2020. 
1.3. Será permitida apenas uma única inscrição no processo de rematrícula para cada servidor ou magistrado, exceto no caso de 
filhos gêmeos. 
1.4. Somente estão aptos a requererem rematrículas os servidores ou magistrados em exercício, conforme dispõe a Resolução 
nº 39, de 26 de outubro de 2017. 
2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E CRITÉRIOS PARA O PROCESSO DE REMATRÍCULA 2021. 
2.1. Formulário de rematrícula devidamente preenchido e assinado. 
2.2. Cópia do cartão de vacina da criança, atualizado. 
2.3. O último contracheque do servidor ou magistrado, em exercício no TJTO. 
2.4. Declaração da Diretoria da Gestão de Pessoas de que o servidor/magistrado encontra-se em exercício, conforme previsto na 
Resolução nº 39, de 26 de outubro de 2017. A Declaração será solicitada via processo SEI pela Coordenação do CEI/TJTO. 
2.5. Cópias do comprovante de endereço (no caso de alteração do informado em 2019 ou 2020). 
2.6. Data de aniversário da criança no ano de 2021, conforme quadro abaixo como critério para o processo de rematrícula. 

TURMAS 

Maternal II 
Crianças de 3 a 3 anos e 11 meses completos 

1º ano da Educação Infantil 
Crianças de 4 a 4 anos e 11 meses completos 

2º ano da Educação Infantil 
Crianças de 5 a 5 anos e 11 meses completos 

3. VAGAS DISPONÍVEIS. 
3.1. 50 vagas no turno MATUTINO, distribuídas da seguinte forma: 

TURMAS Nº DE VAGAS 

Maternal II 16 

1º ano da Educação Infantil 15 

2º ano da Educação Infantil 19 

3.2. 47 vagas no turno VESPERTINO, distribuídas da seguinte forma: 

TURMAS Nº DE VAGAS 

Maternal II 15 

1º ano da Educação Infantil 12 

2º ano da Educação Infantil 20 

4. PARA MUDANÇA DE TURNO 
4.1. Somente serão disponibilizadas vagas para mudança de turno depois de realizado o processo seletivo de rematrículas dos 
alunos nos seus respectivos turnos. 
4.2. Para solicitação de mudança de turno deverá ser preenchido formulário de mudança de turno disponível no site 
www.ceitjto.com.br, durante o período de rematrícula. 
4.3. Para deferimento da solicitação será observada a disponibilidade de vagas no período (matutino ou vespertino) da turma 
respectiva. 
4.4. Caso haja empate na disputa pela vaga, serão observados: 
a) a preferência do servidor ou magistrado com menor remuneração (art. 36, V, do Regimento Interno do CEI - Dec. Jud nº 255, 
de 27 de agosto de 2012); 
b) a ordem de prioridade prevista no art. 3º da Resolução nº 39, de 26 de outubro de 2017. 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. O resultado do Processo de Rematrícula 2021 será publicado no Diário da Justiça, no dia 5 de novembro de 2020. 
5.2. A rematrícula do candidato implicará na aceitação prévia das normas contidas neste Edital. 
5.3. Após o prazo estipulado para rematrícula e constatada a sua não efetivação, a vaga será disponibilizada para mudança de 
turno e, posteriormente, para o Processo Seletivo de Matrícula/2021 de novos alunos. 
5.4. Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do processo seletivo, porventura suscitadas, deverão 
ser encaminhados à Comissão designada pela Presidência para o Processo de Seleção para Rematrícula e Matrícula 2021. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1876, de 08 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar para compor a comissão de avaliação para o processo seletivo de rematrícula e matrícula para o ano letivo de 
2021, do Centro de Educação Infantil Nicolas Quagliariello Vêncio (CEI): 
I – Luciana Fagundes Bastos de Carvalho, presidente; 
II – Marisnete Domingos de Souza Torres; 
III – Wesley de Lima Benicchio. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1881, de 09 de outubro de 2020 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a juíza Renata Tereza da Silva Macor, titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Araguaína, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na Vara de Precatórias, Falências e 
Concordatas da Comarca de Araguaína, no período de 13 de outubro a 18 de dezembro de 2020. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Comunicados 

 
  TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS 

Município e Comarca de Balnéario Caboriú-SC 
Marilson Miguel Barreto dos Santos – Tabelião 

Marina Barreto dos Santos Vargas – Tabeliã Substituta 
Rua 500, n° 211 – Fone: (47) 3267-9600 

Balneário Camboriú, 23 de setembro de 2020 
  
Á Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
Ás  Serventias Extrajudiciais. 
  
Em cumprimento a determinação do Art. 16 do Provimento n° 62 do Conselho Nacional de Justiça – Cnj, venho respeitosamente, 
perante este Egrégio Tribunal de Justiça, informar a inutilização do papel de segurança para aposição de Apostila de Haia, por 
erro de digitação e/ou falha de impressão. 
Abaixo menciono os números dos mesmos, os quais foram destruídos por incineração. 
A6237930, A6238118, A6238077, A6237947, A5540177, A6237821, A6237820, A5540174, A6237819, A6237786, A5540171, 
A5540426, A5540160, A6237884, A6238097, A6238074, A6237989, A6237962, A6237959, A6237926, A6237755, A5540145, 
A6237911, A6237952. 
Aproveito o ensejo para renovar meu voto de estima e consideração. 
Respeitosamente, 

Marina Barreto dos Santos Vargas 
Tabeliã Substituta 
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República Federativa do Brasil 
Do Estado de Santa Catarina 

Município e Comarca de Catanduvas 
Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Catanduvas-SC 

Bel. Maria Salete Pizzetti – Tabeliã de Notas e Protestos de Títulos  
E-mail: tabelionatocatanduvas@yahoo.com.br telefone (49) 35250670 

Ofício n. 06/2020 
Catanduvas-SC, 30 de setembro de 2020. 

  
Prezados(as) Senhores (as), 
          Conforme dispõe o artigo 16 do Provimento n.° 62, de 14/11/2018 do CNJ, informamos, que devido ao erro de impressão 
nos formulários de Apostilamentos de Haia, foram inutilizados as seguintes folhas, com respectivos números de série: 
          A3396833, A3396835, A3396825, A3396820 e A3396824 
          Na oportunidade, apresento meus respeitos e protestos de elevada estima e distinta consideração. 
          Atenciosamente, 
          Beatriz Bortolon Bucco 
          Escrevente Substituta 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado de Santa Catarina – Comarca de Blumenau 

2° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos  
Marlise Mellis Nones 

Tabeliã Interina 
Rua 7 de Setembro n° 1626 – Centro – Blumenau – SC – CEP 89010-204 – Fone: (47) 3221-6477 – e-

mail:bnu@segundotabelionato.org 
  

Blumenau, 02 de outubro de 2020. 
          OFÍCIO N° 10/2020 
          Prezados Senhores: 
          Em cumprimento ao artigo 16, do Provimento 62/CNJ, de 14 de novembro de 2017, venho, por meio deste, comunicar a 
inutilização dos papéis de segurança n° A6265670, A6265657 utilizados para o ato de aposição de apostila, em decorrência de 
erro de impressão. 
          Certifico que os referidos papéis foram destruídos nos termos legais e que as suas inutilizações foram comunicadas à 
Casa da Moeda do Brasil, através do site http://sistemas.cmb.gov.br. 
          Sem mais para o momento, renovamos os nossos votos de estima e consideração. 
  

MARLISE MELLIS NONES 
Tabeliã Interina 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1846/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 166/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000018689-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Delta Eletromoveis EIRELI?, que tem por objeto a aquisição de aparelhos televisores, com o 
objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Joana Darc Batista Silva, matrícula nº 263644, como gestora do contrato nº 166/2020, e o servidor 
Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

 Diretor Geral 
 
Portaria Nº 1847/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Portaria nº. 145/2011, que dispõe acerca das normas de administração de 
bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº. 166/2020, referente ao 
Processo Administrativo 20.0.000018689-0, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Delta Eletromoveis EIRELI?, que 
tem por objeto a  aquisição de aparelhos televisores. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 

LOTAÇÃO MEMBROS MATRÍCULA 

DIADM Joana Darc Batista Silva 263644 

DIADM Moredson Mendenha de Abreu Almas 352416 

 DTINF Richard Capitanio  354002 

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

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1812/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79073 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 577,19, relativo 
ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, Xambioa-TO, no período de 13/10/2020 
a 16/10/2020, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção para as comarcas de Colméia e Xambioá conforme SEI 
20.0.000000019-2 E 20.0.000000046-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1813/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/78835 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 175,95, relativo 
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2020/78279, no período de 02/10/2020 a 
02/10/2020, com a finalidade de continuidade do serviço de manutenção nas referidas comarcas.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1814/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2020/79138 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Kilber Correia Lopes, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
130572, o valor de R$ 298,95, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 422,04, descontado o valor de 
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R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 165,20, por seu deslocamento de 
Araguaina-TO para Itacaja-TO, no período de 08/10/2020 a 08/10/2020, com a finalidade de participar do Programa Justiça 
Cidadã por estar respondendo pela Comarca (Portaria nº 1.150), consoante processo SEI n°. 200000001543-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1834/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 165/2020, referente ao Processo Administrativo 20.0.000019677-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Glamour Negócios e Eventos - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais 
promocionais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como gestora do contrato nº 165/2020 e a servidora  
Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1883/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº  20.0.000022273-0; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 145/2011, que estabelece normas sobre a administração de bens permanentes 
móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e  definitivo dos bens empenhados nos Autos Administrativos SEI 
nº  20.0.000022273-0. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Wagner William Voltolini - matrícula: 292635; 
II - Robson Andrade Venceslau - matrícula: 352785 e 
III - Moredson Mendanha de Abreu – matrícula: 3524165. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1818/2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 161/2020, referente ao Processo Administrativo 19.0.000030113-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Exo Company Participações Ltda?-EPP, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na área de produção cultural para produzir as ações previstas pelo programa “Por Dentro do Palácio da 
Justiça”, com visita teatralizada ao Palácio da Justiça Rio Tocantins, desenvolvido pela Agenda Cultural do Centro de 
Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar o servidor servidor Abelson Ribeiro, matrícula nº 353453, como gestor do contrato nº 161/2020, e a servidora 
Kézia Reis de Souza, matrícula 353243, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 19.0.000039147-9 

INTERESSADO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 75 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Trata-se de solicitação para REGISTRO DE PREÇOS, com vistas à prestação de serviços de reabastecimento de gás de refino 
de petróleo, gás liquefeito de petróleo - GLP, de uso doméstico, em botijões de 13 kg, para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, a Lei 
10.520/2002, o Decreto 8.538/2015,  o Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto 
Judiciário 136/2014 e a Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também 
considerando-se a manifestação da ASJUADMDG (evento 3378626), HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 72/2020 - SRP, 
à empresa: K G FERRAZ EIRELI, CNPJ 22.460.102/0001-22, no valor de R$ 63.370,00 (sessenta e três mil trezentos e setenta 
reais),  tudo conforme os itens mencionados Ata da Sessão, Termo de adjudicação e Resultado por fornecedor 
(eventos 3376529, 3376537 e 3376528). 
1. DIGER para homologação no sistema COMPRASNET, extração de cópias e juntada aos autos; 
2. SPADG para publicação do presente Termo de Homologação; 
3. DCC para as medidas referentes à formalização das Atas de Registro de Preços; e 
Concomitante, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
AVISOS DE LICITAÇÕES 

I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2020, Processo nº 20.0.0000005178-1,  UASG 925814, Tipo: Menor Preço Global, Ampla 
Concorrência, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de 
peças e consumíveis, monitoramento remoto online dos dispositivos, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e 
subsistemas, que compõem a infraestrutura do Ambiente de Alta Disponibilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - 
AAD-TJTO. Disponibilidade do edital: dia 13/10/2020 (www.comprasgovernamentais.gov.br). Data de abertura da sessão: 
dia 27 de outubro de 2020, às 8h30min.  Pregoeiro: Moacir Campos de Araujo.  

AVISO DE SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
CONCORRÊNCIA N° 011/2020 

PROCESSO N°. 20.0.000017567-7  
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de 
propaganda para prestação de serviços de publicidade no Tribunal de Justiça do Tocantins. 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
Portaria nº 443/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 20/10/2020, às 14:00 horas 
(horário local), na Sala da Comissão de Licitação, localizada no prédio do Anexo I do Tribunal de Justiça, situado na Quadra 103 
Norte, Rua NO 11, Lote 2, 3º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, a sessão pública para o sorteio dos 3 
(três) profissionais dentre os nomes indicados pelo Centro de Comunicação Social, Despacho n°. 57064, GAPRE/CECOM, de 
08/10/2020, evento 3371382, que irão compor a Subcomissão que procederá a análise e julgamentos das propostas técnicas a 
serem apresentadas pelas licitantes na sessão pública do dia 03/11/2020, Concorrência n.º 011/2020, (Lei n/ 12.232/2010, art. 
10, § 4°) a saber: 
Profissionais indicados que mantém vínculo com o TJTO: 
01 – Marcelo Santos Cardoso, matrícula n°. 357174 
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02 -  Abelson Oliveira Ribeiro Filho, matrícula n°. 353453 
03 - Igor Caetano Matuoca, matrícula n°. 353284 
04 - Mara Roberta de Souza, matrícula n°. 255446 
05 - Rondinelli Moreira Ribeiro, matrícula n°. 352149 
06 - Henryque Cerqueira Vasconcelos, matrícula 355925  
Profissionais que não mantém vínculo com o TJ/TO: 
01 – Marcela Dal Molin Machado Alves (Publicitária) 
02 –  Alayla Milhomem Costa Ramos (Jornalista) 
03 -  João Lino Cavalcante Neto (Jornalista)  
 Palmas, 09 de outubro de 2020. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação, pelo telefone 0xx63-3218-4590, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas (horário local), ou pela Internet no site www.comprasnet.gov.br e www.tjto.jus.br.  

Palmas/TO, 09 de outubro de 2020. 
Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPLTJTO.  

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 528/2020, de 08 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 SAMANTHA FERREIRA LINO GONÇALVES, matrícula nº 352058, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 05/10 a 03/11/2020, a partir de 05/10/2020 até 03/11/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/06/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Helvia Tulia Sandes Pedreira 
Diretora do Foro Substituta 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 529/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação 
contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARLA MARIANA COELHO, matrícula nº 353162, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 09 a 26/10/2020, a partir de 09/10/2020 até 26/10/2020, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 25/01 a 11/02/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 530/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação 
contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor FERNANDO ROBERTO MALHEIROS, matrícula nº 353032, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 09 a 23/10/2020, a partir de 09/10/2020 até 23/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 22/06 a 06/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
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Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 531/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação 
contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora RHEILA AIRES DA SILVA, matrícula nº 352157, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 09 a 28/10/2020, a partir de 09/10/2020 até 28/10/2020, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 01 a 20/04/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 613/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei 
Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe 
sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/79178;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES, matrícula nº 353602, CEDIDO AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir a servidora NILMAURA JORGE SALES, matrícula nº 352169, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 02/10/2020 a 02/10/2020, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 614/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei 
Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe 
sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/79179;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir a servidora ANDREHAN ASSUNCAO PAULA, matrícula nº 154062, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 26/10/2020 a 27/10/2020, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 615/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei 
Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe 
sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP) e considerando o protocolo de solicitação nº 2020/79195;  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor HUGO PINTO CORRÊA, matrícula nº 273052, OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, para, sem prejuízo de suas 
funções, substituir a servidora ANDREHAN ASSUNCAO PAULA, matrícula nº 154062, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR, da COMARCA DE GUARAÍ no período de 29/10/2020 a 30/10/2020, com o consequente pagamento, após a certificação 
referente ao período da efetiva substituição.  

Publique-se. Cumpra-se. 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 532/2020, de 09 de outubro de 2020 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme solicitação 
contida no sistema eGESP, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NADIA MARIA CORRENTE MOTA, matrícula nº 301864, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 09/10 a 07/11/2020, a partir de 09/10/2020 até 09/10/2020, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 05 a 05/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 077, de 2020 –  SEI nº 20.0.000004179-4 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 
072, publicado no Diário da Justiça nº 4820, no dia 23 de setembro de 2020, nas páginas 57 do curso NOVOS ELEMENTOS 
DIDÁTICOS NO ENSINO À DISTÂNCIA, data de conclusão do curso de 30 de setembro de 2020  para 9 de outubro de 2020, no 
Cronograma e Conteúdo Programático  (item 5) conforme segue: 
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NOVOS ELEMENTOS DIDÁTICOS NO ENSINO À DISTÂNCIA 

Data / Módulo 
Carga 
Horária por 
Módulo 

Conteúdo Programático e/ou Atividades 

De 17 a 19 de 
agosto de 2020 

5 horas-aula 

AMBIENTAÇÃO: Período de ambientação no sistema Moodle para apresentação do curso, 
com tutoriais, para que os alunos possam se apropriar das ferramentas disponibilizadas na 
modalidade de curso EaD, e construção de um glossário 
Atividade Avaliativa 1 

  

De 20 a 23 de 
agosto de 2020 

4 horas-aula Aula 1 – A palavra, a linguagem, o texto. 

De 24 a 30 de 
agosto de 2020 

4 horas-aula 
  
2 horas-aula 
  

Aula 2 – O leitor e a leitura 
  
Dia 25 de agosto de 2020 – I Reunião Virtual 
Dia 27 de agosto de 2020 – II Reunião Virtual 

Período completo 
  
De 20 a 30 de 
agosto de 2020 

3 horas-aula 

Iteratividade no AVA; 
Leitura; 
Fórum. 
Atividade Avaliativa 2 

  

De 31 de agosto a 
6 de setembro de 
2020 

4 horas-aula Aula 3 – O conteúdo e a virtualidade: novas formas de interação 

De 7 a 13 de 
setembro de 2020 

4 horas-aula 
  
  
2 horas-aula 

Aula 4 – Planejamento do conteúdo 
  
  
Dia 9 de setembro de agosto de 2020 – III Reunião Virtual 
Dia 10 de setembro de agosto de 2020 – IV Reunião Virtual 

De 14 de setembro 
a 7 de outubro  de 
2020 

4 horas-aula 
  
3 horas-aula 
  
  

Aula 5 – Videoaula  – Conteúdo complementar 
  
Dia 15 de setembro – V Reunião Virtual 
Dia 17 de setembro de agosto de 2020 –VI Reunião Virtual 
Dia 22 de setembro de agosto de 2020 - VII Reunião Virtual 

Período completo 
  
De 31 de agosto a 
7 de outubro de de 
2020 

3 horas-aula 

Iteratividade no AVA; 
Leitura; 
Fórum. 
Atividade Avaliativa 3 

  

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 
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Dias 8 e 9 de 
outubro de 2020 

2 horas-aula 
O aluno deverá avaliar a estrutura curricular, os professores, os tutores e a metodologia 
aplicada. 

Carga Horária 
Total 

40 horas-aula 

Palmas-TO, 9 de outubro de 2020. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  

EDITAL nº 78, de 2020 – SEI Nº nº 20.0.000010755-8 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no II SEMINÁRIO DA CIDADANIA E JUSTIÇA, a se realizar no dia 30 de outubro de 2020, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: II Seminário da Cidadania e Justiça 
Objetivo: Refletir sobre os processos formativos e de construção/desenvolvimento da cidadania e da sociabilidade humanas, 
centradas nos Direitos Humanos Fundamentais, a partir das relações educativas e de uma ação profissional consciente, 
entendendo ser a educação um caminho adequado para que se construam alternativas e possibilidades de uma sociedade mais 
justa e humana. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 9 a 29 de outubro de 2020. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por meio da Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), e o link será disponibilizado no 
Portal da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense e comunidade em geral 
Carga horária: 8 horas-aula 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma Virtual da Esmat 
2. VAGAS: 
2.1 Quantidade de Vagas: 1.000 
3. PRÉ-REQUISITOS 

 Serem magistrados do Poder Judiciário Tocantinense; 
 Serem servidores do Poder Judiciário Tocantinense; 
 Serem da comunidade em geral; 
 Para participar do evento, faz-se necessário dispor de equipamento tecnológico (computador, tablet, smartphone) com 

acesso à internet, uma vez que será transmitido via web. 

4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os inscritos deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital; 
4.2 A frequência será computada no momento em que o participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual 
(SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado no Portal Esmat para acesso durante o Evento; 
4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos; 
4.4 Problemas de acesso à plataforma da Esmat, favor contatar a equipe da Secretaria Acadêmica da Escola pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

 II SEMINÁRIO DA CIDADANIA E JUSTIÇA 

Data Programação Estrutura 

30 de 
outubro de 
2020 

8horas 
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(a) aluno(à) no Portal 
Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do evento e registrar sua frequência para participar 
de todo o Seminário. 

8h30 

Abertura 
Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins 
  
Desembargador João Rigo Guimarães – Corregedor Geral da Justiça do Estado do Tocantins 
  
Desembargador Marco Villas Boas – Diretor Geral da Escola Superior da Magistratura do Estado 
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do Tocantins (ESMAT) 
  
Juiz Gilson Coelho Valadares – Gestor da Coordenadoria da Cidadania, órgão da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Tocantins 

Das 9h às 
9h30 

Apresentação de Documentário (Conforme SEI nº 20.0.000005391-1) 

Das 9h30 às 
10h30 

Tema: Origens difíceis com destinos brilhantes: educação e cidadania. 
  
Palestrante: Juiz Gilson Coelho Valadares 
Debatedor: Juiz Wellington Magalhães 

Das 10h30 às 
12h 

Tema: Ética, a educação para a Cidadania, a sociabilidade e os direitos humanos fundamentais 
  
Palestrante: Doutora Zita Ana Lago Rodrigues 
Debatedor: Desembargador Eurípedes Lamounier 

Intervalo para almoço 

Das 14h às 
15h 

Tema: Proteção à mulher e reeducação do agressor. 
  
Palestrante: Promotora de Justiça Gabriela Manssur 
Debatedora: Desembargadora Ângela Prudente 

Das 15h às 
16h30 

Tema: Cidadania, educação e justiça: um encontro que transforma vidas. 
  
Palestrante: Desembargador Jose Renato Nalini 
Debatedor: Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto 

Das 16h30 ás 
18h 

Tema Justiça Restaurativa – uma justiça possível 
  
Palestrante: Juiz Marcelo Salmaso 
Debatedora: Juíza Julianne Freire  

  

Carga Horária Total do 
Evento 

8 horas 
 

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Seminário. 
 Palmas-TO, 9 de outubro de 2020. 

  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 

Portarias 
PORTARIA No  020, de 2020 – SEI  Nº  20.0.000010755-8. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a necessidade de refletir sobre os processos formativos e de construção/desenvolvimento da cidadania e da 
sociabilidade humanas, centradas nos Direitos Humanos Fundamentais, a partir das relações educativas e de uma ação 
profissional consciente, entendendo ser a educação um caminho adequado para que se construam alternativas e possibilidades 
de uma sociedade mais justa e humana, 
R E S O L V E 
Art. 1º Designar o juiz GILSON COELHO VALADARES, sem prejuízo de suas funções, como coordenador do II Seminário de 
Cidadania e Justiça, a ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Palmas-TO, 9 de outubro de 2020. 
  

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

PRESIDENTE  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
GLACIELLE BORGES TORQUATO 
 

VICE-PRESIDENTE 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA 
Dr. MÁRCIO BARCELOS COSTA 
 

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

 

 

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

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

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

 

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 

Juíza CÉLIA R. REGIS EM SUBST. DES. AMADO  
CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

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

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

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

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

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

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

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

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Revisora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

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

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Desª ETELVINA MARIA SAMPAIO (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

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

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

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

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

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. MOURA FILHO (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

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

Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE (Suplente) 
 

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. MOURA FILHO 
 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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