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SEÇÃO JUDICIAL 
1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0003027-11.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: DIOGENES SEABRA TAVARES 
Procurador: Fernando Moreira Cavalcante Milhomens – OAB/TO 7071 
REQUERIDO: ELAINE SOARES PEREIRA 
Prourador: Nihil 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA O processo tramitava regularmente quando as partes se compuseram, requerendo sua 
homologação (evento 14). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Observa-se do acordo apresentado, que este preserva 
os direitos e interesses das partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo 
legal, especialmente porque as mesmas estão devidamente representadas por advogado, de modo que não há óbice à sua 
homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. De 
consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando 
que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam 
dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. 
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema e-PROC. Fabiano Gonçalves Marques, 
Juiz de Direito”. 
 
Monitória Nº 0003098-13.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: DIOGENES SEABRA TAVARES 
Procurador: FERNANDO MOREIRA CAVALCANTE MILHOMENS – OAB/TO 7071 
RÉU: JESSICA PEREIRA DOS SANTOS 
Procurador: Nihil 
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA O processo tramitava regularmente quando as partes se compuseram, requerendo sua 
homologação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Observa-se do acordo apresentado, que este preserva os direitos 
e interesses das partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo legal, 
especialmente porque as mesmas estão devidamente representadas por advogado, de modo que não há óbice à sua 
homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. De 
consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando 
que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam 
dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. 
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Monitória Nº 0002833-11.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: DIOGENES SEABRA TAVARES 
Procurador: FERNANDO MOREIRA CAVALCANTE MILHOMENS – OAB/TO 7071 
RÉU: JESSICA PEREIRA DOS SANTOS 
Procurador: Nihil 
INTIMAÇÃO da requerida. “SENTENÇA O processo tramitava regularmente quando as partes se compuseram, requerendo sua 
homologação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Observa-se do acordo apresentado, que este preserva os direitos 
e interesses das partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer dispositivo legal, 
especialmente porque as mesmas estão devidamente representadas por advogado, de modo que não há óbice à sua 
homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. De 
consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando 
que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam 
dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. 
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUACEMA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Araguacema, Estado do 
Tocantins 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 por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal esta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 
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0000009-44.2018.827.2704, em desfavor de  JOSE DE MELO SOBRINHO, brasileiro, viúvo, aposentado, natural de 
Trindade/GO. CPF:004.410.581-91, RG: n.º160.986-SS-DF. Filho de Joaquim Alves de Melo e Luzia Barbar de Melo. Endereço: 
Rua 09 n.º161, Apto 1502, ed. Village Hill, Setor Oeste – Goiânia/GO. Telefone: (62)9982-8287, atualmente em local incerto e 
não sabido,  razão pela qual mandou o MM.Juiz expedir o presente edital, para que este responda  à acusação, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias. E para que chegue ao conhecimento do acusado e que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. juiz 
expedir o presente edital, que será afixado a 2ª via no placar do edifício do fórum local para conhecimento de todos. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Araguacema-TO, aos 16 dias do mês de outubro de 2020. Eu____Francisca Maria de 
M.Gonçalves Técnica Judicial, digitei, subscrevi e conferi. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA - Juiz de  Direito Titular 
desta única Vara Criminal.             
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular 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. 0007704-09.2019.8.27.2706, requerida por JOSÉ LUIZ 
FERREIRA RAMOS DE SOUSA, brasileiro, convivente em união estável, ajudante de pedreiro, residente e domiciliado na Rua 
10, n.º 664, casa 02, Setor Itapuã, Araguaína/TO, telefone (63) 99282-8596,  move em face de JOÃO FERREIRA RAMOS DE 
SOUSA, brasileiro, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua 10, n.º 664, casa 02, Setor Itapuã, Araguaína/TO, telefone 
(63) 99282-8596. Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, 
acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR 
em favor do requerido JOÃO FERREIRA RAMOS DE SOUSA, na pessoa de JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS, para a prática de 
atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o curador 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 13.146\2015, ficando o Curador 
autorizado 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 o(a) Curador(a) 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 o(a) Curador(a) 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. Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos vinte 
e sete  dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (27/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular 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.00061446620188272706, requerida por MARIA HELENA 
BARBOSA DA SILVA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Paulo VI, Quadra 32, Lote 16, n° 420, Setor São Miguel 
(acima do colégio João Guilherme, de esquina com a Rua São Pedro), Araguaína/TO, telefone: (63) 99237-3700  move em face 
de JOÃO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, viuvo, nascida em 10/08/1924, natural de Pastos Bons/MA, filho de João Rodrigues 
da Silva e Valentina Ferreira Rosario, residente em sua companhia, portadora de hipertensão e cardiopatia, o qual encontra-se 
acamado e com sequelas de AVE, bem como não deambula, possuindo dificuldades para articular e falar (CID-10: 
I10, I119, I64, I694). Pelo MM. Juiz, no evento 82 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO 
ISTO, observando a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADOR(A) em favor da  parte Requerida JOÃO RODRIGUES DA SILVA, na pessoa de MARIA HELENA BARBOSA DA 
SILVA, para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de 
disposição de direito em nome da Curatelada, 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 13.146\2015, ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de 
interesses da mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, 
efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à 
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extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas e 
honorários sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) 
Curador(a) ciente de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários 
e/ou quaisquer rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código 
Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. 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(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a 
causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em julgado esta, dê-
se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 
(22/09/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o digitei e conferi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular 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. 0004022-46.2019.8.27.2706, requerida por NELIO 
RIBEIRO GUIMARÃES, brasileiro, casado, Representante Comercial, residente e domiciliado na Rua La Paz, 502, Quadra 29 
Lote 22, Setor Martins Jorge  move em face de MARTINS PEREIRA SANTOS, brasileiro. Pelo MM. Juiz, no evento 38 foi 
prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...POSTO ISTO, acolhendo em parte a manifestação do Ministério 
Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio CURADOR em favor do Requerido MARTINS PEREIRA 
SANTOS, na pessoa de NELIO RIBEIRO GUIMARÃES, 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 13.146\2015, 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 benefícios previdenciários, efetuar recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e/ou renovação 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. Fica a Curadora ciente de que deverá aplicar em benefício do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios 
previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo mesmo, de tudo prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do 
Código Civil. Expeça-se Termo de Compromisso de Curatela. 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(a) Curatelado(a) e do(a) 
Curador(a), a causa e os limites da curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. Transitada em 
julgado esta, dê-se as devidas baixas.Publique-se Registre-se.Intimem-se.". 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 aos trinta dias do mês de março do ano  de dois mil e vinte (30/03/2020). Eu, Suelem Gonçalves Mendes, que o 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 0013732-61.2017.827.2706,  que o Ministério Público, move em face 
do(s) acusado(s) OSEIAS SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 30/07/98, natural de Maraba-
PA, fiho de Cicero Carlos Marinho Oliveira e Maria do Espirito Santo Silva, 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 artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 180, caput do 
Código Penal, em concurso material de crimes conforme artigo 69 do Código 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, 16 de outubro 
de 2020, às 08h20min. Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito.” 
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3ª vara cível 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Usucapião, Nº 5007920-26.2012.8.27.2706, Chave nº 476430469712, proposta por ALDIMIR 
LOURENÇO DE ARAÚJO e MARIA DE JESUS ARAÚJO em desfavor de BERTOLDO NOGUEIRA PARENE E OUTROS, sendo 
o presente Edital para INTIMAR a interessada IONE CHAGAS RUFINO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar 
ciência do presente feito e caso queira, no prazo de 15 dias, manifestar interesse, intervindo no processo, tudo 
de conformidade com o despacho a seguir transcrito: DESPACHO -  "Intime-se a interessada IONE CHAGAS RUFINO por 
edital".E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma 
da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de março do 
ano de dois mil e vinte (18/03/2020). Eu, Vera Lucia Rodrigues de Almeida, Escrivã, em mutirão, que digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc..FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0020754-10.2016.8.27.2706, Chave nº 727747419116, proposta 
por RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, em desfavor de ALEXANDER BORGES DE SOUZA, sendo o presente Edital, 
com prazo de 30 dias, para INTIMAR o devedor (autor) sendo: ALEXANDER BORGES DE SOUZA, CPF nº 989.754.046-
68, para informar se possui ou não bens passíveis de penhora, conforme o art. 847, §2º do CPC/15, sob pena de configuração 
de atitude atentatória à dignidade da justiça prevista no art. 774 deste código, com a consequente aplicação de multa de até 20% 
sobre o valor da execução, disposta no parágrafo único do artigo supramencionado. Tudo de conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "Intime-se o devedor (autor) pessoalmente, para informar se possui ou não bens passíveis de penhora, 
conforme o art. 847, §2º do CPC/15, sob pena de configuração de atitude atentatória à dignidade da justiça prevista no art. 774 
deste código, com a consequente aplicação de multa de até 20% sobre o valor da execução, disposta no parágrafo único do 
artigo supramencionado. Prazo 30 dias.E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos nove dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. Eu, Elias Mendes Carvalho, Diretor de Secretaria, que digitei. ALVARO 
NASCIMENTO CUNHA Juiz de Direito 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1947/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 16 de outubro de 2020 
Dispõe sobre designação de servidor para cumprimento de atribuições do cargo de Oficial de Justiça ad hoc junto ao Tribunal de 
Júri da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins. 
Excelentíssimo Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Juiz de Direito FABIANO RIBEIRO, no uso de 
suas atribuições legais, e, 
Considerando a realidade da saúde vivenciada no cenário mundial, notadamente no que tange à proliferação do novo 
coronavírus - COVID-19; 
Considerando a deficiência do quadro de Oficiais de Justiça na Comarca de Araguaína; 
Considerando o disposto no SEI nº 20.0.000014680-4 e SEI nº 20.0.000022519-4, o qual informa o quantitativo de Oficiais de 
Justiça afastados do trabalho pertencentes ao grupo de risco; 
Considerando a necessidade de regulamentar os serviços durante a 5ª Temporada do Tribunal do Júri da Comarca de 
Araguaína do ano de 2020; 
Considerando que, compete ao Diretor do Foro da Comarca, nos termos do item 3.3.11, Seção 3, do Provimento 02/2011-
CGJUS/TO, em casos excepcionais, havendo a necessidade do serviço, designar servidor do quadro funcional da comarca ou 
vara ou mesmo requisitado de outro órgão, para cumprimento de atribuições do Oficial de Justiça, não importando, em favor do 
servidor assim designado, a aquisição ou incorporação de vantagem de qualquer natureza, ressalvadas as despesas de 
locomoção. 
Considerando, finalmente, o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas "a" e "c", da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.1996. 
R E S O L V E : 
Artigo 1º. Designar a Bacharel em Direito Danúbia Santos Moraes Matos, matrícula funcional nº. 353232, servidora 
comissionada, lotada na 1ª Vara Criminal de Araguaína, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer as funções de Oficial de 
Justiça ad hoc, durante a 5ª Temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Araguaína, no período compreendido de 16 de 
outubro a 30 de outubro de 2020. 
Artigo 2º. Designar o Bacharel em Direito Murilo de Almeida Resplandes?, matrícula funcional nº. 353312, 
servidor comissionado, lotada na 1ª Vara Criminal de Araguaína, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer as funções de 
Oficial de Justiça ad hoc, durante a 5ª Temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Araguaína, no período compreendido 
de 16 de outubro a 30 de outubro de 2020. 
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Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. Comunique à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e vinte (16/10/2020). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

  
 
Portaria Nº 1925/2020 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 14 de outubro de 2020 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
16/10/2020 à 23/10/2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, o Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando as recentes medidas para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), editadas pela Presidência do 
TJTO e CGJUSTO, que alteram, excepcionalmente, o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
das 12h00 às 18h00. 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
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III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Álvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito, titular da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 16/10/2020 às 11h59 do dia 23/10/2020. 
§ 1º. Fica designado o servidor Elias Mendes Carvalho, escrivão judicial, lotado(a) na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Irom Ferreira Araújo Júnior, telefone (63)99284-0265 e (63)98128-
7015, para responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5º. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão semanal, será substituído pelo magistrado seguinte, na ordem de 
designação constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a 
fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 6°. A Secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e vinte (14/10/2020). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS)  
O Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. ... FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de Família, 
Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, tramita os autos sob o nº. 0001188-80.2018.8.27.2714, Ação de Cumprimento de 
Sentença, em que figura como requerente: M.E.G.D.S., nesse ato representada por sua genitora MARIA ILANE SILVA GOMES e 
requerido: FRANCISCO MACEDO DA SILVA e por este meio, faz e tem a FINALIDADE: de CITAR: FRANCISCO MACEDO DA 
SILVA, filho de Antônio Jacob da Silva e Francisca Rosa do Carmo, residente e domiciliado em LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO, e INTIMAR para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 
de protesto., para os termos da presente ação. Nos termos do respeitável despacho evento 04, cuja parte a seguir transcrevo: “... 
intime-se o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-lo, sob pena de protesto .Consigne-se que a ausência de pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que vencerem no curso do processo pode ensejar a prisão civil, caso o inadimplemento persista. Caso o 
executado, no referido prazo de 3 (três) dias, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 
impossibilidade de efetuá-lo, expeça-se certidão nos termos do artigo 517 do CPC e encaminhe-se ao Cartório de Protesto 
Competente via Gise - Sistema Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais, no prazo de até 5 (cinco) dias. ... Cumpra-se. 
Notifique-se o representante do Ministério Público.” Colméia- TO, 03.08.2018. Dr Ricardo Gagliardi. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Colméia – TO., aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte (14.10.2020). _______________ 
Dr. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito. Eu _______, Matheus Fernandes de Souza Lima, digitei e conferi. 
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 90 (noventa) dias 
AUTOS: 0000892-18.2019.827.2716 
DENUNCIADO: DANIEFERSON RIBEIRO NUNES 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA DANIEFERSON RIBEIRO NUNES DE SANTANA - brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 13/11/1996, natural 
de Taipas do Tocantins/TO, filho de Alfredo Nunes de Santana e Fautina Ribeiro, inscrito sob o RG de n° 907.089 SSP/TO e 
CPF: 033.504.201-50, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de noventa (90) dias, comparecer na Vara Criminal 
desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo 
Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000892-
18.2019.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "(...) CONCLUSÃO FINAL: JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 
manifestada na denúncia e, por conseguinte, CONDENO DANIÉFERSON RIBEIRO NUNES DE SANTANA e ISMAEL DA SILVA 
COSTA, qualificados nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal, ambos os 
sentenciados com pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a razão de um 
trigésimo do salário mínimo, considerando a hipossuficiência dos acusados, sendo DANIÉFERSON em regime inicial 
semiaberto e ISMAEL em regime inicial fechado.". Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 16 de outubro de 
2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
 
Edital de Intimação 
AUTOS: 5001169-47.2013.8.27.2719 – AÇÃO PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: EDNEIA LINO DA SILVA 
Defensor: Defensoria Pública 
INTIMAÇÃO: O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito Titular desta comarca de Formoso do Araguaia/TO, na forma da Lei 
etc..., Intima a acusada EDNEIA LINO DA SILVA , brasileira, solteira, desocupada, nascida em 29/12/1980, natural de Pium/TO, 
RG não especificado, filha de Manoel Pereira da Silva e Oneide Lino de Castro, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
comparecer à Sessão Plenária do Júri que será realizada dia 18 de Novembro de 2020, às 09h00min, no Salão do Júri 
desta local. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia,TO, aos 13 Outubro de 2020. Luciano Rostirola, 
Juiz de Direito.  Eu, Carlos Eduardo da Costa Arantes, escrivão judicial,digitei o presente. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº: 0001860-73.2018.8.27.2719 
Ação: PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: TATIANA GONÇALVES DOS SANTOS 
FINALIDADE: CITA o(s) acusado(s) TATIANA GONÇALVES DOS SANTOS, brasileira, solteira, sem profissão definida, nascida 
em 06/08/1997, RG N°09579462-01, SSP/TO, filha de Valmir Rodrigues dos Santos e Delayde Gonçalves dos Santos, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 147, caput do Código Penal, para no prazo de 10 
(dez) dias, oferecer Defesa Preliminar, através de advogado, sobre a acusação que lhe é feita nos autos supra referidos, 
podendo “argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do 
CPP. Por ocasião da audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente e 
intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação das testemunhas. Formoso do 
Araguaia/TO, 15 de outubro de 2020. LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito”. 
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GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, 
registrada sob o n. 0004602-31.2019.827.2721, movida por E.S. DE O.D.  menor representada por sua genitora Sra. J. DE 
O.S. em desfavor de MARCOS DIAS FRANCELINO DE SANTANA, brasileiro, solteiro, ceramista, inscrito no RG n. 1.285.681 e 
inscrito no CPF n. 066.000.801-75, filho de Luiz Francelino de Santana e Maria Divina Dias Pinto; encontrando-se atualmente em 
lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADO o requerido, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 
debito alimentar, bem como das prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo. Provar que o pagamento já 
ocorreu, ou justificar a impossibilidade de o fazer. Ficando advertido que se não pagar, nem justificar, ou se a justificativa 
apresentada não for aceita, ser-lhe-á decretada a sua prisão civil pelo prazo de 1 (um) 3 (três) meses, além de protesto da 
dívida. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, que fosse expedido o 
presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as 
penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 14/10/2020. Eu, Bethania 
Tavares de Andrade, Técnica Judiciária, digitei. 
 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, 
registrada sob o n. 5000032-92.2011.827.2721, movida por R.H.L.O. e R.L.L.O,  menores representados por sua mãe Sra. 
S.C.L. em desfavor de JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, vaqueiro, filho de Gumercindo Batista de Oliveira e 
Francisca Gomes da Silva, inscrito no CPF n. 001.832.211-50; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por 
meio deste fica CITADO o requerido, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do debito alimentar, bem como das 
prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo. Provar que o pagamento já ocorreu, ou justificar a 
impossibilidade de o fazer. Ficando advertido que se não pagar, nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, 
ser-lhe-á decretada a sua prisão civil pelo prazo de 1 (um) 3 (três) meses, além de protesto da dívida. E para que ninguém 
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Ciro Rosa de Oliveira, que fosse expedido o presente Edital que será 
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 14/10/2020. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Técnica 
Judiciária, digitei. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor Ciro Rosa de Oliveira, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca 
de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0004144-
48.2018.827.2721, ajuizada por NAHYMA EMILIA BRITO BUCAR DE ABREU em desfavor MUSTALENE BRITO BUCAR, 
brasileira, solteira, RG n. 1.024.499 2a Via SSP/TO, CPF n. 243.196.001-34, residente e domiciliado na Avenida Bernardo Sayão 
n. 1765, centro, Guaraí/TO; feito julgado parcialmente procedente e decretada a interdição da requerida, em virtude estar 
comprometida mentalmente por aparente TAB (transtorno afetivo bipolar) avançado com patologia mental de base orgânica 
agravando suas condições, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil em geral, restrita tão somente 
aos atos de natureza patrimonial e negocial; sendo lhe nomeada CURADORA a sua filha a Sra. NAHYMA EMILIA BRITO 
BUCAR DE ABREU, legalmente compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 79, que, em resumo, 
tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, com julgamento do mérito, em consonância ao previsto no artigo 85, caput e § 
1°, da lei 13.146/15 para o fim de decretar a interdição de MUSTALENE BRITO BUCAR, declarando-o relativamente incapaz de 
exercer os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negociai. Com fulcro no artigo 
1.775, § 1°, do Código Civil, NOMEIO curador da interditada a sua filha NAHYMA EMILIA BRITO BUCAR DE ABREU, ora 
requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a 
interditada, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na 
saúde, alimentação e no bem-estar do interditado. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. Cumpra-se o 
disposto nos artigos 755,§ 3° e 759, § 1° do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Intime-se curadora da interditada 
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para prestar compromisso. Inscreva-se a sentença no Registro Civil da interditada (art. 29, V, e 92, da Lei 6.015/73 e art. 9° do 
Código Civil), expedindo-se, para tanto, o mandado. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, constando do edital os nomes da interditada e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos 
do artigo 1184, do CPC. Oficie-se ao Cartório Eleitoral. Defiro os benefícios da assistência judiciária à requerida, em face do 
exposto na contestação, por ser pessoa carente na forma do art. 98 do CPC-2015. Custas na forma da lei pela requerida, 
entretanto em face desta ser beneficiário da assistência judiciária, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança 
na sua situação económica. Se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, a parte assistida não puder satisfazer o 
aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC). Dou a presente por publicada em audiência e delas 
intimadas as partes. A presente sentença transita, imediatamente, em Julgado posto que as partes renunciaram ao prazo 
recursal. Registre-se e cumpra-se. Cumpridas as formalidades legais, procedam-se as baixas necessárias com o arquivamento 
do presente feito." Em Guaraí-TO, aos 05 de março de 2020. CIRO ROSA DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO.” Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Guaraí, 15/09/2020. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária. 

CIRO ROSA DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito 

 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 5000533-58.2002.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o acusado OSMAR FERREIRA DE MENEZES, brasileiro, casado, nascido aos 15 de julho de 1961,filho de maria Furtado de 
Menezes e de Silvério Ferreira de Menezes, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime 
do artigo 34, parágrafo único, inciso l e III, da Lei n° 9.605/98. 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 do 
inteiro teor da sentença inserida no evento nº 49, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante do exposto, com fundamento nos 
artigos 107, IV e 109, IV, ambos do CP, julgo extinta a punibilidade do agente Osmar Ferreira de Menezes, em virtude da 
ocorrência da prescrição". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 13 de outubro de 
2.020. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, assistente administrativo, lavrei o presente. 
 

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

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
 O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de 
suas atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  5001483-86.2010.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por JOSÉ TENORIO DA SILVA em face de JAVAES REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, e por este meio 
CITA o(a) requerido(a) Javaés Revendedora de Combustíveis Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 38.147.617/0001-07, atualmente em lugar incerto ou não sabido,  para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a 
obrigação de fazer, consistente na transferência do imóvel objeto do contrato, nos termos do artigo 632, do Código de Processo 
Civil. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 845476527716, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de 
outubro de 2020. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0009156-40.2018.8.27.2722 
Acusado: JAIME BERNARDO DA SILVA 
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Réu JAIME BERNARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 
23.01.2002, filho de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe. RESUMO DO DISPOSITIVO: "Ante o exposto, CONDENO o 
acusado JAIME BERNARDO DA SILVA como incurso nas penas do art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97.". Gurupi/TO, 
aos 14/10/2020. Eu, Mayanna Dias Terra e Brito, Assistente Adm. Cedida ao TJTO, lavrei o presente e o inseri. 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0003460.521.2020.827.2722 
Chave do Processo nº786553768220 
Acusado: Luiz Antônio Ferreira 
Vítima: Maria Madalena Pereira Lima 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
da ação Penal  supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado ficando o acusado LUIZ ANTÔNIO FERREIRA, CPF n. 
872.156.376-20, brasileiro, convivente, ambulante, natural de Ituiutaba-MG, nascido em 02.04.1968, filho de Mário Eudoxio 
Ferreira e de Joana D’arc Luzia Ferreira, residente na Avenida Goiás, Qd. 01, Lt. 27, Setor Industrial, 200 metros após o 
término da pavimentação, casa com portão amarelo, sentido Trevo da Praia, Setor Industrial, nesta cidade, telefones (63) 
9 9911-2712 e (63) 9 8442-0507, atualmente sem endereço conhecido, da sentença o qual segue transcrito o dispositivo Isto 
posto, condeno o acusado LUIZ ANTÔNIO FERREIRA pela prática do crime de ameaça capitulado no art. 147 do CP em relação 
à vítima Maria Madalena Pereira Silva, e pela prática da contravenção penal capitulada no artigo 21 do Decreto-Lei n° 
3.688/1941 com as disposições da Lei 11.340/06 contra Bruno Pereira da Silva. Passo à análise e individualização da pena: 
QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se 
encontra ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado, em tese, é primário e não registra antecedentes 
desabonadores. Conduta social sem registro nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para 
avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em 
nada contribuiu para a eclosão do delito. Sendo assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção. Não estão presentes 
circunstâncias atenuantes. Quanto às circunstâncias agravantes, verifica-se que o crime fora cometido contra maior de 60 
(sessenta) anos, conforme art. 61, inc. II, "h" do CP. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Destarte, fixo a pena 
definitiva em 1 (um) mês  e 25 (vinte e cinco) dias de detenção QUANTO À CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO: Analisando as 
circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador ao definir a 
tipificação legal. O acusado, em tese, é primário e não registra antecedentes desabonadores. Conduta social sem registro nos 
autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à 
espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste 
modo, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Ausentes 
causas de diminuição e de aumento de pena. Destarte, fixo a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples. ASSIM, na 
somatória das penas dos crimes supracitados, temos o patamar definitivo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, sendo 15 (quinze) 
dias de prisão simples e 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea 
“c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. Incabível a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de o crime ter sido praticado com violência contra a 
mulher, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico 
estarem presentes os requisitos para a aplicação deste instituto (pena não superior a 2 anos). Contudo, confrontando este 
benefício com o quantitativo da pena aplicada, revela-se desproporcional e prejudicial ao acusado. Portanto, diante da realidade 
do benefício ser mais gravoso que a execução da pena, deixo de aplicá-lo. Deixo de condenar o acusado nas custas 
processuais, vez que é assistido pela Defensoria Pública. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto 
durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos 
danos, tendo em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Caso existam medidas 
cautelares fixadas, o acusado fica desobrigado do cumprimento das mesmas. Por outro lado, se houver medidas protetivas de 
urgência fixadas, o acusado fica obrigado a cumpri-las até o prazo final anteriormente fixado. Para conhecimento de todos será 
publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
quinta-feira, 15 de outubro de 2020. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery 
Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0003333-30.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): VALDIZ BEZERRA COSTA 
FINALIDADE: O juiz de Direito MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) VALDIZ BEZERRA COSTA, brasileiro, viúvo, aposentado, nascido em 
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25.9.1953, natural de Esperantina/TO, filho de Manoel Martins Costa e Petronilia Bezerra Costa, Identidade SSP/TO nº 
5.163.297, residente na Rua Espírito Santo, Condomínio do Gerson, Setor Jardim Aureny I, Palmas/TO, atualmente em local 
incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00033333020198272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por meio do Promotor de Justiça Substituto signatário, no exercício de 
suas atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de VALDIR BEZERRA 
COSTA, brasileiro, viúvo, aposentado, nascido em 25.9.1953, natural de Esperantina/TO, filho de Manoel Martins Costa e 
Petronilia Bezerra Costa, Identidade SSP/TO nº 5.163.297, residente na Rua Espírito Santo, Condomínio do Gerson, Setor 
Jardim Aureny I, Palmas/TO, em razão dos fatos que passa a expor. Em 14 de setembro de 2015, no período vespertino, na Rua 
Espírito Santo, QNE 07, Lote 29, Condomínio do Gerson, Setor Jardim Aureny I, nesta Capital, VALDIR BEZERRA COSTA, de 
modo livre, voluntário e consciente, matou Osmar Brasilino Silva de Castro, vulgo “Pedreiro”, mediante golpes de faca, causando-
lhe os ferimentos descritos no Laudo Necroscópico nº 01.0324.09.15, notadamente na região carotidiana direita, com lesões nos 
grandes vasos e choque hemorrágico consecutivo. Conforme apurado, VALDIR BEZERRA COSTA, morador do Condomínio do 
Gerson, estava no interior de sua residência quando começou a discutir com Osmar Brasilino Silva de Castro, seu vizinho. 
Dominado pela ira, o denunciado desferiu 6 golpes de faca contra a vítima. Na sequência, VALDIR BEZERRA COSTA 
empreendeu fuga, porém foi encontrado horas depois, na posse do objeto perfurocortante usado para a prática delitiva. Ante o 
exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS denuncia a Vossa Excelência VALDIR BEZERRA COSTA, 
como incurso no crime descrito no art. 121, caput, do Código Penal. Espera que, uma vez recebida e autuada a presente 
denúncia, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 
10 dias, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, procedendo-se ao 
interrogatório, seguindo-se o procedimento disciplinado nos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal, até decisão de 
pronúncia e final condenação no âmbito do Tribunal do Júri. Pleiteia a fixação, em sentença, de valor mínimo para indenizar a 
família da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Palmas – TO, 25/01/2019. SAULO VINHAL -
 Promotor de Justiça Substituto" DESPACHO: "Verifica-se que foram feitas diversas tentativas em localizar o réu, porém sem 
êxito. Desta forma, determino a citação por edital do acusado, com prazo de 15 (quinze) dias para que, no prazo de 10 (dez) 
dias, ofereça resposta por escrito à acusação, a teor do que dispõe o art. 396, caput e art. 396-A, ambos do Código Processo 
Penal, podendo argüir 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. Caso o 
acusado não ofereça resposta e nem constitua advogado para fazê-lo, certifique-se nos autos, voltando-me conclusos para 
ulteriores deliberações, sobretudo para determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Cumpra-se. 
Expeça-se o necessário. Palmas/TO, 15/10/2020. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 16/10/2020. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

 
EDITAL DE CITAÇÃO – Prazo: 30 (trinta) DIAS 
“O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER, a quantos o presente edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que perante 
este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, Autos nº 5032175-76.2012.827.2729, ajuizada por WILLYS AIRES PIMENTA 
(CPF Nº 600.212.841-72) e REQUERIDO ESTADO DO TOCANTINS CNPJ Nº 01.786.029/0001-03, DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-TO) CNPJ Nº 26.752.857/0001-51 e NEURIMAN CASTRO LUSTOSA (CPF Nº 
575.483.071-87), em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital do requerido NEURIMAN CASTRO LUSTOSA (CPF Nº 
575.483.071-87), com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, no prazo legal, sob pena de revelia e 
confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no Placard do Foro desta Comarca. DADO E 
PASSADO, aos 29 de setembro de 2020, na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Alline Campos, Técnico Judiciário, que digitei. Ass. RONICLAY ALVES DE 
MORAIS, Juiz de Direito.” 
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2ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
AUTOS Nº: 0034243-79.2015.8.27.2729 - Chave: 645762104015 
AÇÃO: Cumprimento de Sentença - Valor da Causa: R$ 19.299,69 
REQUERENTE: NARIMAN TENÓRIO CARDOSO DOS SANTOS 
ADVOGADO: PRISCILA COSTA MARTINS 
REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DOS ESTADOS DO TOCANTINS E 
OESTE DA BAHIA - S, JOSUE LYRA ROCHA e B D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de B D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.455.031/0001-07 e 
JOSUE LYRA ROCHA - CPF: 211.282.781-20, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi efetivada a penhora e 
avaliação do imóvel: "construção urbana de número 09, da quadra ARSO 64, conjunto QI-09, situado à alameda 16, do 
Loteamento Palmas, 2ª etapa fase III, com área total de 379,54 m², Palmas-TO, devidamente registrado no livro 2, sob a 
Matrícula nº 43.992. DESPACHO: "Defiro o pedido contido na petição do evento 78. A penhora do imóvel indicado na certidão 
deve ser feita por termo nos autos (art. 845, § 1º, CPC), e as custas do registro à margem da matrícula do bem serão suportadas 
pelo exequente, caso não seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. A intimação da penhora do bem imóvel e dos 
veículos (evento 74), deve se dar em um dos endereços informados nos autos n. 0046629-39.2018.827.2729, que tramitam 
normalmente no Juizado Especial Cível Central de Palmas, onde o executado é parte autora. (...) (Ass.) Rodrigo da Silva Perez 
Araújo - Juiz de Direito." SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João 
da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 17/09/2020. RODRIGO DA SILVA PEREZ 
ARAÚJO JUIZ DE DIREITO 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (20) VINTE DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA  
AUTOS Nº: 0029499-36.2018.8.27.2729 - Chave: 345857752618 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível - Valor da Causa R$ 100.000,00 
REQUERENTE: DELVAIDE AMERICO DE SOUSA SILVA 
ADVOGADO:  DYDIMO MAYA LEITE FILHO 
REQUERIDO: MARIO FERNANDES DA SILVA e CARMELITA MARTINS REZENDES 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de MARIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 167.051.731-49 e CARMELITA MARTINS 
REZENDES - CPF: 948.561.176-53, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o teor da sentença do evento 64, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, em querendo, manifestar-se. SENTENÇA: "Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado na inicial, 
por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil 
para: ADJUDICAR em favor da parte autora o imóvel objeto dos autos. Para tanto, determino que a Escrivania proceda com as 
diligências necessárias para concretização da transferência de propriedade junto à Serventia de Registro de 
Imóveis. CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, bem como em honorários 
advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, CPC/15. Entretanto, a 
EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA pelo prazo de 05 (cinco) anos, haja vista a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade da 
justiça (CPC, art. 98, § 3º). (...) (Ass.) José Maria Lima - Juiz de Direito." SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, 
Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. Palmas-TO, 
28/09/2020. JOSÉ MARIA LIMA JUIZ DE DIREITO  
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0033993-41.2018.827.2729  
Ação: Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Requerente: JOSIENE OLIVEIRA SILVA 
Requerida: MARIA JOSINEIDA DE OLIVEIRA SILVA 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, decreto a interdição de MARIA JOSENEIDA DE OLIVEIRA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida em 22.05.1974, portadora do RG nº 1.537.688 SSP/ PI, filha de João Borges da Silva e Maria do 
Carmo Oliveira Silva, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua irmã JOSIENE OLIVEIRA SILVA, qualificada nos autos, 
limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora 
estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se 
mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 
do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. 
Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 30 de janeiro de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0012311-64.2017.8.27.2729  
Ação: Interdição 
Requerente: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA 
Requerido: JOÃO CLEBSON DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado com os laudos juntados no Evento 27 e pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do 
Evento 04, decreto a interdição de JOÃO CLEBSON DA SILVA, brasileiro, casado, nascido em 09.06.1988, portador do RG nº 
7.845.908 SDS/PE, filho de João Batista Pereira da Silva e Tereza Maria da Silva, nomeando-se seu curador, sob compromisso, 
seu genitor JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil 
de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, 
pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Ressalto que, em observância ao laudo médico do Evento 79, deverá o 
curador, no prazo de dois anos, juntar aos autos laudo atualizado sobre as condições de saúde do interditando, em especial, 
sobre a instalação ou não de um processo demencial definitivo. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício 
competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do 
art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Palmas, 24 de abril de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0007832-57.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente:  TERESINHA SANTOS 
Requerido: MARCELO SANTOS AMORIM 
SENTENÇA: “(...) Desta forma, tendo em vista os relatórios médicos inclusos nos autos, as legendas fotográficas juntadas no 
Evento 22, corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 13, decreto a interdição 
de MARCELO SANTOS AMORIM, brasileiro, solteiro, nascido em 14.10.1988, filho de Benício Correia de Amorim e Terezinha 
Santos, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua genitora TEREZINHA SANTOS, qualificada na inicial, limitando o 
exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde 
logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o 
registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 29 de abril de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito”. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0034731-34.2015.8.27.2729  
Ação: Interdição 
Requerente: JOANA COELHO PEREIRA 
Requerido: EDILMAR COELHO PEREIRA 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 04, decreto a interdição de 
ELDIMAR COELHO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 06.12.1989, portador do RG nº 859.994 SSP-TO 2ª Via, filho de 
Joana Coelho Pereira, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua genitora JOANA COELHO PEREIRA, qualificada nos 
autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a 
curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeçase 
mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 
do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. 
Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 17 de março de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
AUTOS N.º 0030444-23.2018.8.27.2729  
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA DE JESUS FERREIRA COSTA 
Requerido: PEDRO HENRIQUE COSTA DO EGYTO 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 05, decreto a interdição de PEDRO 
HENRIQUE COSTA DO EGYTO, brasileiro, solteiro, nascido em 31.05.1999, portador do RG nº 1.286.649 SSP-TO, inscrito no 
CPF sob o nº 060.385.531-85, filho de Rodrigo Fernandes do Egyto e Maria de Jesus Ferreira Costa, nomeando-se sua 
curadora, sob compromisso, sua genitora MARIA DE JESUS FERREIRA COSTA, qualificada nos autos, limitando o exercício da 
curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao 
exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da 
sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas 
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sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Palmas, 24 de abril de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
AUTOS N.º 0018041-22.2018.8.27.2729  
Ação: Interdição 
Requerentes: RONALDO MOREIRA DE ASSUNÇÃO e EUDA ANGELO DE SOUSA ASSUNÇÃO 
Requerida: BEATRIZ MOREIRA DE SOUSA ASSUNÇÃO 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 08, decreto a interdição de 
BEATRIZ MOREIRA DE SOUSA ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, nascida em 25.06.1991, portadora do RG nº 33.598.625-0 
SSP-SP 2ª Via, filha de Ronaldo Moreira de Assunção e Euda Ângelo de Sousa Assunção, nomeando-se seu curador, sob 
compromisso, seus genitores RONALDO MOREIRA DE ASSUNCAO e EUDA ANGELO DE SOUSA ASSUNCAO, qualificados 
nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, os 
curadores estarão, desde logo, aptos ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. 
Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º 
do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 03 de março de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de 
Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
AUTOS N.º 0015840-57.2018.8.27.2729  
Ação: Curatela com Pedido de Tutela de Urgência 
Requerente: RAIMUNDA MOREIRA SENA 
Requerida: OZIVANIA MOREIRA SENA 
SENTENÇA: “(...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 09, decreto a interdição de 
OZIVANIA MOREIRA SENA, brasileira, solteira, nascida em 14.09.1972, portadora do RG nº 4.087.451 SSP-PA, filha de Jose 
Sena e Andrelina Moreira Sena, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua irmã RAIMUNDA MOREIRA SENA, 
qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado 
compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca 
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§ 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 24 de abril de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de 
Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0014357-89.2018.8.27.2729  
Ação: Interdição 
Requerentes: PAULO HENRIQUE ALVES FERREIRA e MILKA ALVES CARVALHO 
Requerida: GILDETE ALVES DOS SANTOS 
SENTENÇA: “ (...) DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 08, decreto a interdição de 
GILDETE ALVES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida em 08.05.1970, portadora do RG nº 308.042 SSP-TO 2ª Via, 
filha de Manoel Cordeiro Alves dos Santos e Maria Neusa de Sousa Santos, nomeando-se seus curadores, sob compromisso, 
seus filhos PAULO HENRIQUE ALVES FERREIRA e MILKA ALVES CARVALHO, qualificados nos autos, limitando o exercício 
da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, os curadores estarão, desde logo, 
aptos ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da 
sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas 
sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Palmas, 03 de março de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0048030-73.2018.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: LUCIÉLIA DE AQUINO RAMOS 
Requerida: MARIA ODETE RAMOS 
SENTENÇA: “ (...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, decreto a interdição de MARIA ODETE RAMOS, brasileira, viúva, 
nascida em 10.01.1944, portadora do RG nº 526.866 SSP/GO, filha de Eldipio Mariano de Carvalho e Clarinda Maria de Jesus, 
nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua filha LUCIELIA DE AQUINO RAMOS, qualificada nos autos, limitando o 
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exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde 
logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o 
registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 13 de maio de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0025472-15.2015.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: MANOEL CIRQUEIRA DOS REIS 
Requerida: MARIA NUNES DOS REIS 
SENTENÇA: “(...)Desta forma, tendo em vista o laudo médico inclusos nos autos corroborado pela impressão pessoal colhida na 
entrevista (Evento 22), confirmando a decisão do Evento 10, decreto a interdição de MARIA NUNES DOS REIS, brasileira, 
solteira, nascida em 07.07.1951, filha de Zacarias Pereira Nunes e Jaima Cirqueira dos Reis, nomeando-se seu curador, sob 
compromisso, seu irmão MANOEL CIQUEIRA DOS REIS, qualificado na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida 
civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da 
curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício 
competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do 
art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Palmas, 22 de maio de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0039124-60.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerentes: MERI SANDRA DA CONCEICAO NASCIMENTO E ALTINO DE JESUS BARBOSA 
Requerido: MATHEUS NASCIMENTO BARBOSA 
SENTENÇA: “(...) Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (evento 1 – LAU7 e evento 35 - LAUDO/ 2), o 
qual foi corroborado pela impressão pessoal colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 04, decreto a interdição 
de MATHEUS NASCIMENTO BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido em 19.03.2001, filho de Altino de Jesus Barbosa e 
Meri Sandra da Conceição Nascimento Barbosa, portador da cédula de identidade RG nº. 1.233.675 SSP/TO, inscrito no CPF 
sob o nº 054. 205.031.58, nomeando-se seu curador, sob compromisso, seu genitor ALTINO DE JESUS BARBOSA, 
qualificado na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado 
compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca 
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§ 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, pois defiro os benefícios da AJG. 
Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 20 de julho de 2020. 
NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0013564-19.2019.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: MARLICE NERES MORAIS 
Requerido: ROMARIO NERES MORAIS 
SENTENÇA: “(...) Desta forma, tendo em vista os relatórios médicos inclusos nos autos corroborado pela impressão pessoal 
colhida na entrevista, confirmando a decisão do Evento 10, decreto a interdição de ROMÁRIO NERES MORAIS, brasileiro, 
solteiro, nascido em 29.03.1988, filho de Mauruilson Morais da Rocha e Marilda Martins Neres Morais, nomeando-se sua 
curadora, sob compromisso, sua irmã MARLICE NERES MORAIS, qualificada na inicial, limitando o exercício da curatela aos 
atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apto ao exercício 
pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício 
competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do 
art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Palmas, 16 de julho de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS N.º 0044223-11.2019.8.27.2729 
Ação: Curatela Com Pedido De Tutela De Urgência 
Requerente: THORGNA DOS SANTOS PEREIRA 
Requerido: MARIA DOS SANTOS PEREIRA 
SENTENÇA: “(...)Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (Evento 37), firmado pelo Médico 
Infectologista, Dr. Maarcelo Athayde Vieira, que se mostra suficiente para formar juízo de convencimento deste Julgador, 
confirmando a decisão do Evento 04, decreto a interdição de MARIA DOS SANTOS PEREIRA, brasileira, divorciada, cozinheira, 
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nascida em 01.11.1972, filha de Miguel Pereira dos Santos e Luzia Pereira dos Santos, portadora do RG nº 164.805 SSP/TO e 
inscrita no CPF sob o nº 842.112.881.72, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua filha THORGNA DOS SANTOS 
PEREIRA, qualificada na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. 
Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de 
hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme 
determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, pois defiro os benefícios 
da AJG. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.Palmas, 12 de agosto 
de 2020. NELSON COELHO FILHO Juiz de Direito.” 
 

3ª vara da família e sucessões 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL Nº 1291815 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:0013556-42.2019.8.27.2729  
Ação: Interdição 
Requerente: ANA MARIA DA SILVA 
Requerido(a):TAYNAN NOBRE DA SILVA 
O Excelentíssimo Doutor Adriano Gomes de Melo Oliveira, MM Juiz de Direito desta Terceira 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 da ação supramencionada, a qual 
declarou a interdição de TAYNAN NOBRE DA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " ... ISSO POSTO, 
em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, razão pela qual DECRETO 
A INTERDIÇÃO de TAYNAN NOBRE DA SILVA e fixo os limites da curatela na forma a seguir: quanto aos atos relacionados 
aos direitos de natureza “patrimonial e negocial” (artigo 85, caput, da Lei n. 13.146/2015), tais como: emprestar, transigir, dar 
quitação, alienar e hipotecar com autorização judicial, bem como para representar o interditando em Juízo, perante as 
repartições públicas, bancos e instituições financeiras (artigo 755, incisos I e II, e § 1º, do CPC/2015; Lei n. 13.146/2015, artigos 
84, § 1º, e 85, caput e § 1º; artigos 4º, III, 1.767, I, e 1.775, § 1º do CC), hospitais, clínicas médicas e demais circunstâncias que 
o exercício da curatela permitir, a quem caberá zelar pelos interesses da interditanda, observados os parâmetros legais para 
tanto Nos termos do artigo 755, incisos I e II, e § 1º do Código de Processo Civil nomeio como sua CURADORA a pessoa 
de ANA MARIA DA SILVA, que deverá prestar contas de sua administração em Juízo anualmente, apresentando o 
balanço do respectivo ano  (artigo 84, § 4º. da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), não podendo dispor dos 
bens da interditanda sem autorização judicial. Com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a 
resolução do mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta Sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e 
na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 
(uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Sem custas à vista da gratuidade judiciária que 
ora defiro a requerente nos termos do art. 98, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de 
pretensão resistida. Após o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de Curatela Definitivo e arquivem-se os autos observando as 
cautelas de praxe. Ciência ao MP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada pelo 
sistema. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado  na 
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e 
afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes, Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. 
Palmas/TO, 03/09/2020 Documento eletrônico assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma 
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 1291815v2 e do código CRC 7c8807e0. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA Data e Hora: 3/9/2020, às 9:43:33 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, a Dra. SILVANA MARIA PARFIENIUK, MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Saúde (PORTARIA 
Nº 1454, de 09 de julho de 2018, Diário da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO 
de DOO YONG YOO  – CNPJ/CPF 126.994.328-65 , sócio da empresa SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA CNPJ-
n°:00.280.273/0001-37  da Ação de Execução Fiscal - Autos nº  0008612-02.2016.8.27.2729  ,  ajuizada pela FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL ,  INTIMADA para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 30 dias, nos termos da lei. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
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da lei e afixada cópia no Átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicada na forma da Lei. Dado e passado na Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos 16 de outubro de 2020. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0006394-53.2020.8.27.2731  
Requerente: JAQUELINE GOMES TOMAZ DA CRUZ 
Requerido: DOWGLAS COELHO SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que  JAQUELINE GOMES TOMAZ DA CRUZ, representante, move em desfavor do representado: DOWGLAS 
COELHO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/07/1991, natural de Araguaína/TO, filho de Ednalva Maria Coelho da Silva e 
Elson Pereira da Silva, inscrito no CPF nº 029.122.511-09 e RG nº 1076155 SSP-GO, residente e domiciliado na Rua Antonio 
Custodio de Deus, QD 03 Lt 24, Bairro Vale do Araguaia, Paraíso do Tocantins/TO, atualmente recluso na CPP de Paraíso do 
Tocantins-TO, e, como encontra-se a VÍTIMA JAQUELINE GOMES TOMAZ DA CRUZ, CPF: 056.849.661-28, filha de Welma 
Gomes de Sousa e Vilmar Gomes Tomaz da Cruz, natural de Paraiso-TO, residente na Rua Marechal Deodoro, S/N, próximo a 
Assembleia de Deus-Sede, Setor Bela Vista, Paraiso-TO, contato 98456-7361 ou 992949109, em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor da DECISÃO exarada nos 
autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "APLICO, ainda, com fundamento no artigo 22, inciso III, alíneas “a” e “b” 
da Lei n° 11.340/2006, as seguintes medidas protetivas: - Proibição de se aproximar de JAQUELINE GOMES TOMAZ DA 
CRUZ, devendo manter distância mínima desta de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; - Proibição de 
manter contato com JAQUELINE GOMES TOMAZ DA CRUZ, por qualquer meio de comunicação. A medida protetiva acima 
deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 20.03.2021), findo o qual, não havendo descumprimento da 
presente medida, terá sua eficácia revogada. No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão 
poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do 
Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do 
art. 461, do CPC). Em caso de obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de 
desobediência à ordem judicial. Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento das 
medidas protetivas pelo agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. Cite-se o 
requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) dias, 
indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se, INCLUSIVE A VÍTIMA. Cumpra-
se. ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO. SERVE A PRESENTE TAMBÉM COMO ALVARÁ DE SOLTURA, DESDE QUE 
COMPROVADO O PAGAMENTO DA FIANÇA. A SOLTURA DEVE OCORRER APÓS A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA ACERCA DA 
PRESENTE DECISÃO." NOTIFIQUE-SE a ofendida. INTIME-SE o requerido a cumprir as restrições." Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, aos (16 de Outubro de 2020) (16/10/2020). Eu___ (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), 
Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0001735-69.2018.8.27.2731   
Denunciado: LAZARO VINICIUS FREITAS LIMA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado LÁZARO VINICIUS FREITAS LIMA, 
brasileiro, convivente, autônomo, natural de Jataí/GO, nascido aos 13.12.1990, filho de Lázaro Nilton Freitas Lima e Solange 
Maria Silva Lima, RG nº 5.401.661 SSP/GO e CPF nº 033.383.961-71, residente na Rua Nicolau Zaiden, quadra 12, lote 13, nº 
28, Setor Divino Espírito Santo, Jataí/GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo  129, § 
9º, e 146, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir(em) novo advogado, o qual deverá apresentar, no mesmo 
quinquídio, procuração nos autos, BEM COMO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
Não encontrado (s) o(s) réu(s) no endereço mencionado nos autos, proceda-se à intimação por edital. O silêncio implicará 
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nomeação da Defensoria Pública para o mister. Sem prejuízo, oficie-se à OAB, para as providências cabíveis no tocante à 
inércia do advogado. Paraíso do Tocantins, 22 de novembro de 2019. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2º via fica afixada no local de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (16 de Outubro de 2020) 
(16/10/2020). Eu (MIKAELLY CRISTIINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004290-25.2019.8.27.2731     
Denunciado: ARIOVALDO BEZERRA CARVALHO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado ARIOVALDO BEZERRA CARVALHO, 
brasileiro, união estável, montador de móveis, nascido aos 10.12.1999, inscrito sob CPF n.º 070.092.921-59, natural de 
Aparecida do Rio Negro/TO, filho de Edivina Bezerra de Castro, residente na Avenida Carlos Lustosa, n.º 371, Setor Centro, 
Lizarda/TO, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 155, 
caput, do Código Penal (furto simples. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (16 de Outubro de 2020) 
(16/10/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0004100-28.2020.8.27.2731     
Denunciado: ADELSON DE MOURA BRITO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado ADELSON DE MOURA BRITO, 
brasileiro, nascido em 10/02/1983, natural de Porangatu/GO, filho de Alcreusa de Moura de Brito e de José Gomes de Brito, 
inscrito no RG 1.543.669/TO, residente na Rua 15, n. 30, Setor Oeste, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro 
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (16 de Outubro de 2020) 
(16/10/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº0005139-60.2020.8.27.2731  
Denunciado: DOURIVAL RIBEIRO DOS REIS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado DOURIVAL RIBEIRO DOS REIS, 
brasileiro, lavrador, nascido em 21/07/1956, natural de Balsas/MA, registrado no CPF 028.544.391-71 e no RG 1.242.666, filho 
de Raimunda Ribeiro dos Reis, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 303, §2º, da Lei 
9.503/97. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa 
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (16 de Outubro de 2020) 
(16/10/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
  
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0004249-24.2020.8.27.2731  
Denunciado: NILSON AVELINO DO NASCIMENTO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado NILSON AVELINO DO 
NASCIMENTO, brasileiro, pedreiro, união estável, natural de Brejinho de Nazaré/TO, nascido aos 01/08/1979, filho de Josefa 
Dias do Nascimento, inscrito no CPF 014.077.271-50, residente na Rua 13, n. 501, Setor Paraíso do Ipês, município de Paraíso 
do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, por 
02 vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), com a incidência do artigo 07, inciso I, da Lei de n. 11.340/06. E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (16 de Outubro de 2020) 
(16/10/2020). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA)-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias)  
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº:    0001638-29.2019.8.27.2733, AÇÃO:    AÇÃO: Procedimento Comum, REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 
DIOGO MIRANDAREQUERIDO:     WES E-COMMERCE LTDA - EPP,   FINALIDADE: CITAÇÃO do Sr. WES E-COMMERCE 
LTDA, Titulo do Estabelecimento – EVLINE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 11.161.917/0001-94, 
residente e domiciliado em local incerto dos termos da presente ação e para que apresente contestação, conforme artigo 335, I, 
CPC, no prazo de 15 dias úteis.  E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância expediu-se 
o presente edital, que será afixado e publicado  no Placard do Fórum local na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos  15 de outubro de 2020) Eu, Lucileide Carvalho Nunes – Técnica Judiciária 
– Matrícula 98823,  o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos nº: 00024983020198272733 
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cíve 
Requerente: Luzia Queiroz Bezerra 
Advogado: Sem Aadvogado 
Requerido: Letícia Moreira Da Silva 
Advogado: Sem Aadvogado 
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar A Requerida a 
pagar a autora o valor de R$ 780,00( setecentos e oitenta reais),nos termos do pedido  descrito na inicial, , extinguindo o 
processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 
grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei n. 9.099/1995). Publique-se essa sentença no 
DPJ, face o período de pandemia no país, mas antes certifique que telefonou a autora do conteúdo da sentença, bem como 
indicou a ela o número do feito, a chave deste para que possa depois pedir o cumprimento de sentença. Ao réu, com a 
publicação no DPJ, e por ser revél não requer intimação pessoal ou por outro meio apto.  Após o trânsito em julgado, e não 
havendo expresso pedido para cumprimento de sentença, proceda-se a baixa definitiva. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Cumpra-se. Juíza LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS”. 
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PORTO NACIONAL 
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 5004483-44.2013.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOCY RESPLANDES DE 
SOUZA, CNPJ/CPF nº 27631397104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 59 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 0012968-45.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de EDNO MARTINS DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 40930599187, 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 0004159-66.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LEANDRA MOURA DE 
ARRUDA, CNPJ/CPF nº 01579496300, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 21 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 
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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 0008780-09.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA ALTINA 
VIEGA, CNPJ/CPF nº 54699592104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 21 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 0007085-20.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de RONIVON GOMES 
VIEIRA, CNPJ/CPF nº 02298514100, 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 0009666-08.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ILZA CLAUDINO 
NOGUEIRA, CNPJ/CPF nº 51759098191, 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 
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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. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
PRESIDÊNCIA 

Portaria 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 578/2020, de 15 de outubro de 2020 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Cledson Jose Dias Nunes, matrícula nº 290837, relativas ao exercício de 2020, 

marcadas para o período de 19/11 a 18/12/2020, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1837/2020, de 16 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 2020/79387 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Wilma Virginia Alves Ribeiro Assunção, ENGENHEIRO, Matrícula 357345, o valor de R$ 
63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 14/10/2020 a 
14/10/2020, com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de reforma no sistema de incêndio e cobertura do Fórum da 
Comarca de Gurupi, nos termos do Processo SEI n°. 20.0.000003250-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Eduardo Henrique da Rocha Pereira , Matrícula 358413, o valor de R$ 49,34, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 14/10/2020 a 14/10/2020, 
com a finalidade de realizar vistoria técnica na obra de reforma no sistema de incêndio e cobertura do Fórum da Comarca de 
Gurupi, nos termos do Processo SEI n°. 20.0.000003250-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1838/2020, de 16 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 2020/79471 no sistema 
eGESP,  



ANO XXXII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4835 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2020 24 

 

 
 

RESOLVE: 
Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 49,34, 

relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 
15/10/2020 a 15/10/2020, com a finalidade de realizar a montagem de equipamento de som no prédio do fórum da comarca de 
Miracema do Tocantins, conforme SEI - 20.0.000000030-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1839/2020, de 16 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 2020/79559 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Filesmon Pinto Noleto, Matrícula 352936, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Crixas do Tocantins-TO, no período de 13/10/2020 a 13/10/2020, 
com a finalidade de conduzir o reeducando da "Colônia Agrícola do CRSLA até a casa de seus familiares, ou qualquer outra, 
onde este possa ser acolhido", consoante determinado nos autos n°. 0009266-39.2018.827.2722 / SEEU.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Marilene Ferreira Araujo, Matrícula 355962, o valor de R$ 49,34, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Crixas do Tocantins-TO, no período de 13/10/2020 a 13/10/2020, 
com a finalidade de conduzir o reeducando da "Colônia Agrícola do CRSLA até a casa de seus familiares, ou qualquer outra, 
onde este possa ser acolhido", consoante determinado nos autos n°. 0009266-39.2018.827.2722 / SEEU.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
ATA DA 3ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 

PROCESSO N° 19.0.0000039710-8 (2ª Republicação Edital) 
Aos 14 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (14/10/2020), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da Comissão 
de Licitações do Tribunal de Justiça Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º andar, Plano Diretor Norte, 
Palmas/TO, reuniram-se os membros da CPL, designados pela Portaria n° 443, de 11 de março de 2020, publicada no Diário da 
Justiça sob o nº 4695 de 12 de março de 2020, referente à continuidade do julgamento da Concorrência n° 005/2020 - 
Contratação de empresa de Arquitetura e/ou Engenharia especializada e habilitada para e elaboração dos projetos 
complementares (Básicos e Executivos) para viabilizar a contratação de empresa especializada para construção da obra 
do prédio do novo Fórum da Comarca de Gurupi, conforme previsto no Edital correspondente. Declarada aberta a sessão no 
horário designado (14:00 hs), verificou-se que nenhum representante legal compareceu a presente sessão. Ato contínuo, o 
Presidente da CPL informou que finalizado o prazo de recurso (08/10/2020) da fase de habilitação, sem que houvesse 
interposição de recuso, dar-se-ia continuidade ao julgamento do certame com a abertura do Envelope n.º 2 – Documentos de 
Proposta Técnica. Em seguida foi aberto o envelope n.º 2 da licitante A3E PROJETOS LTDA-ME, ocasião em que foi apurada a 
seguinte pontuação: 

Item Capacidade Técnica da Empresa - CT (Operacional) Pontuação 

1.0 
Projeto de Cálculo Estrutural de Edificação com, no mínimo, 4.000 m² de área construída e, no mínimo, 3 
pavimentos e/ou que possui características estruturais compatíveis com objeto (exemplo: escada, rampa, 
reservatório superior e outros), na qual foi utilizada solução com estrutura de concreto armado. 

1 

2.0 Projeto Hidráulico de Edificação com, no mínimo, 4.000 m² de área construída. 1 

3.0 Projeto de Instalações Elétricas com, no mínimo, 4.000 m² de área construída. 1 

4.0 
Projeto de Climatização de Edificação com, no mínimo, 4.000m² de área construída e capacidade de 
refrigeração mínima de 50 TR (toneladas de refrigeração) 

1 

TOTAL DA PONTUAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA (CT) 4 pontos 
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Item Experiência Profissional do Corpo Técnico - EP Pontuação 

1.0 
Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural de edificações com quantitativos e complexidade 
compatíveis com os do objeto. 

1 

2.0 
Engenheiro Eletricista com acervo técnico de projetos de instalações elétricas de edificações com quantitativos 
e complexidade compatíveis com os do objeto. 

1 

3.0 
Engenheiro Civil e ou Arquiteto com acervo técnico de projetos de instalações hidrossanitárias de edificações 
com quantitativos e complexidade compatíveis com os do objeto. 

1 

4.0 
Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de climatização de edificações com quantitativos e 
complexidade compatíveis com os do objeto. 

1 

TOTAL DA PONTUAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EP) 4 pontos 

Em seguida, o Presidente da CPL informou que a proposta técnica da licitante A3E PROJETOS LTDA-ME, totalizou 8 
pontos, restando portanto classificada para as fases seguintes  no presente certame. Registra-se que o prazo para 
interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 16/10/2020 e final dia 22/10/2020; em havendo recurso, dar-se o início 
do prazo para Contrarrazões no dia 23/10/2020, independente de notificação, finalizando no dia 29/10/2020. Caso não 
ocorra interposição de recurso nesta fase, ficam os licitantes, desde já, convocados para comparecer no dia 26/10/2020, 
às 14:00 horas para sessão de abertura do envelope n.º 3 de Proposta Comercial, no mesmo local das demais sessões.  
O membro Paulo Vitor G. de Oliveira, justificou sua ausência nesta sessão sendo substituído pelo membro Cláudio Barbosa da 
Silva. Atuou como membro de apoio técnico a esta CPL, o servidor Luciano Moura, Engenheiro Civil, da Diretoria de 
Infraestrutura e Obras deste Corte de Justiça. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 17:09 hs e lavrada a 
presente ata, que lida e provada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação definidos no referido 
acordo. 

Moacir Campos de Araujo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabrá Souza 
Secretaria da CPL 

Cláudio Barbosa da Silva 
Membro – suplente 

NORTE BIM CONSTRUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA 
Pedro Henrique Gomes da Silva (ausente) 

A3E PROJETOS LTDA-ME 
Leandro Sasse (ausente) 

 
ATA DA 1ª  SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 012/2020 

PROCESSO Nº 20.0.000013211-0 
Aos 16 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (16/10/2020), às 08:30 horas, em sessão pública, na sala da Comissão 
de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º andar, Plano 
Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 599/2019,  de 20 de março de 2019, 
publicada no Diário da Justiça sob o nº 4462 de 20 de março de 2019, referente à sessão inaugural da Concorrência nº 
012/2020 – Contratação de empresa especializada para a execução da construção da Central de Coleta de Resíduos na 
SEDE do Palácio da Justiça,  Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme previsto no Edital correspondente. Foi 
dada ampla publicidade do certame através de publicação do Aviso de Licitação no Diário da Justiça, sítio deste Tribunal e em 
jornal de grande circulação no Município e Estado (eventos 3359288 e 3358078). Declarada aberta a sessão pelo Presidente da 
Comissão de Licitação às 08:45 horas, oportunidade que foram recolhidos os documentos de credenciamento e envelopes 1 e 2 
das seguintes empresas: 1 – AKX ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS CIVIS LTDA, CNPJ N.º 24.926.102/0001-09, 
microempresa, representada neste ato por Antônio de Fátima Matos Junior, portador da CNH n.º 05261359200 DETRAN/TO e 
CPF nº. 031.920.581-96, Telefone (63) 9.9941-9015 / 9.8452.5740 e e-mail: contato@akxengenharia.com.br; 2 – 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº. 08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, 
representada neste ato por José Leonan Resplandes de Freitas, portador do RG nº. 315.709 SSP/TO e CPF nº. 838.016.771-
68, Telefone (63) 9.8428.2660, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br; 3 - CONSTRUTORA ALS EIRELE, CNPJ Nº. 
13.753.723/0001-03, microempresa, representada neste ato por Antônio Luis de Souza, portador do RG nº. 31.236 SSP/TO e 
CPF nº. 601.557.362-91, Telefone (63) 9.9220.5898 e e-mail: alsd.construtora@gmail.com; 4 - DI CASTRO CONSTRUTORA 
LTDA-ME, CNPJ N.º 02.574.155/0001-67, microempresa, representada neste ato por Maria Aparecida Vieira de Sousa, 
portadora do RG nº. 992.106 SSP/TO e CPF nº. 028.788.111-35, Telefone (63) 9.9973-3813 e e-mail: w.maule@bol.com.br; 5 - 
ISM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº. 27.328.042/0001-02, empresa de pequeno porte, representada neste ato por Mário 
Roberto Bueno Filho, portador do RG nº. 928.593 SSP/TO e CPF nº. 035.607.781-07, Telefone (63) 9 8110-7216 / 3214-3985, 
e-mail: libertengenharia@hotmail.com; 6 - LIMA E MANEZES ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.º 37.977.142/0001-13, empresa de 
pequeno porte, representada neste ato por Jackson Lemes Sodré, portador do RG n.º 900.374 SSP/TO e CPF nº. 030.180.601-
21, Telefone (63) 9.98472.0331 e e-mail: engproengenhariaa@gmail.com; 7 - MORAIS E MOREIRA LTDA, CNPJ Nº. 
20.634.712/0001-70, empresa de pequeno porte, representada neste ato por Ricardo Magalhães Ferreira, portador do RG nº. 
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143.614-2 SSP/TO e CPF nº. 050.831.641-32, Telefone (63) 3322.8904 e (063) 9.99100.1386, e-mail: 
moraisemoreira@outlook.com.br.  Registra-se que a empresa CONSTRUTORA CRISTAL DO NORTE LTDA, CNPJ N.º 
10.662.012/0001-01 não credenciou representantes legal para participar da presente sessão, entregando somente os Envelopes 
n.º 1 e 2 à Comissão Permanente de Licitação. Registra-se também que o representante legal da empresa ISM Engenharia 
Eireli se ausentou da sessão antes do seu término. Finalizado o credenciamento das licitantes, passou-se então à abertura do 
envelope nº 01 - documento de habilitação. Após, foram franqueados os documentos para conferência, os quais foram rubricados 
pelas empresas supracitadas. Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação suspendeu a presente sessão 
para análise dos documentos de habilitação (envelope nº 01), oportunidade em que remarcou nova sessão para o dia 
21/10/2020 às 14:00 horas (horário local), no mesmo local desta sessão, ficando os presentes desde já notificados para 
comparecem. Os envelopes nº 2 permaneceram em poder desta Comissão de Licitação, os quais foram acondicionados dentro 
de um único envelope, o qual foi lacrado e vistado pelos membros desta Comissão de Licitação e pelos presentes. Fica 
consignado que doravante todas as comunicações aos licitantes referentes a esta licitação será processada através dos e-mails 
constantes nesta Ata, os quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas. Informo também que todas as 
Atas serão publicadas no Diário da Justiça e disponibilizadas no sítio deste Tribunal de Justiça.  Registra-se que o membro Paulo 
Vitor G. de Oliveira, justificou sua ausência nesta sessão sendo substituído pelo membro suplente Cláudio Barbosa da Silva. 
Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 10:00h e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes definidos no referido acordo. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Cláudio Barbosa da Silva 
Membro da CPL – suplente 

Empresas: 
AKX ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS CIVIS LTDA 

Antônio de Fátima Matos Junior 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

José Leonan Resplandes de Freitas 
CONSTRUTORA ALS EIRELE 

Antônio Luis de Souza 
DI CASTRO CONSTRUTORA LTDA-ME 

Maria Aparecida Vieira de Sousa 
ISM ENGENHARIA EIRELI 

Mário Roberto Bueno Filho (ausente) 
LIMA E MANEZES ENGENHARIA LTDA 

Jackson Lemes Sodré 
MORAIS E MOREIRA LTDA 
Ricardo Magalhães Ferreira 

CONSTRUTORA CRISTAL DO NORTE LTDA 
(sem credenciamento) 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO 20.0.000020654-8 
CONTRATO Nº 164/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Araguaia Motors Comércio de Veículos e Peças - Ltda. 
OBJETO: Contratação de concessionária autorizada para prestação de serviços de revisão dos veículos Corollas Automáticos 
em garantia, realizando manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 30.000,00 (cinquenta mil reais), sendo distribuído da 
seguinte forma: 
Despesas estimadas com serviços de manutenção – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ; e 
Despesas estimadas com fornecimento de peças – R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir de sua assinatura e vigência por 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses (período de garantia dos veículos Corollas Automáticos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278 
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2020. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 579/2020, de 16 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 ROSELI BOMTEMPO RIBEIRO, matrícula nº 61660, relativas ao período aquisitivo 
2016/2017, marcadas para o período de 12 a 26/10/2020, a partir de 12/10/2020 até 26/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 03 a 17/05/2021, 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 580/2020, de 16 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 DANIELA SILVA NETO, matrícula nº 236941, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, 
marcadas para o período de 01 a 26/10/2020, a partir de 15/10/2020 até 26/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 15 a 26/03/2021, 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 581/2020, de 16 de outubro de 2020 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor WANDER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 165643, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 16 a 30/10/2020, a partir de 16/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 16 a 30/01/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Aline Marinho Bailão Iglesias 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 582/2020, de 16 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 JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 352919, relativas ao período 
aquisitivo 2017/2018, marcadas para o período de 16/10 a 09/11/2020, a partir de 16/10/2020 até 09/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 25/02/2021, 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 583/2020, de 16 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 CARLOS POVOA FRANCO, matrícula nº 247052, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 13/10 a 01/11/2020, a partir de 13/10/2020 até 01/11/2020, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 20/02/2021, 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 584/2020, de 16 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 SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO, matrícula nº 75448, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 16 a 30/10/2020, a partir de 16/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/09/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 585/2020, de 16 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora ALESSANDRA DE NORONHA CARVALHAL, matrícula nº 353311, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 16/10 a 14/11/2020, a partir de 16/10/2020 até 14/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 586/2020, de 16 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 OMAR BUCAR NETO, matrícula nº 214171, relativas ao período aquisitivo 2016/2017, 
marcadas para o período de 16 a 30/10/2020, a partir de 16/10/2020 até 30/10/2020, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/10/2021, 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 588/2020, de 16 de outubro de 2020 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, 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 ROSANE RODRIGUES MARTINS PINHEIRO, matrícula nº 135655, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 15/10 a 13/11/2020, a partir de 15/10/2020 até 13/11/2020, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Marcelo Laurito Paro 

Diretor do Foro 
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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.  
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