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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000037-36.2001.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: J. F. CASTRO (RÉU) 
2º APELADO: JOÃO FREIRE DE CASTRO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESCOAMENTO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROGRESSÃO 
PROCEDIMENTAL POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. TEMAS 566 A 571 DO 
STJ. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é 
imperativo, vez que transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos entre o escoamento da suspensão e a sentença atacada. 2. 
Nesse aspecto pelo que se colhe dos autos, da decisão que determinou a primeira suspensão é a que deve ser utilizada como 
marco inicial para tal prazo, eis que, mesmo que haja outras diligências posteriores, estas não têm o condão de suspender ou 
interromper a prescrição intercorrente. 3.  A questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do 
REsp 1340553/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571). 4. 
Recurso conhecido e improvido. 5. Sentença mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 24 de novembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000160-63.2011.8.27.2705/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: ELETROMÓVEIS ROCHA (RÉU) 
2º APELADO: ANTONIO PEREIRA ROCHA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em execução fiscal, não 
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da decisão que 
suspendeu o feito, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 2. No caso concreto, em 09/05/2014 a 
execução foi suspensa tendo em vista o desconhecimento de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF (evento 1, OUT3, 
p. 14). Decorrido o prazo de mais de 1 ano da suspensão, a Fazenda Pública Estadual foi intimada, ocasião em que requereu a 
realização de pesquisa de bens penhoráveis através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD (evento 9), pedido deferido pelo juízo 
(evento 13). As pesquisas não resultaram na localização de bem penhorável (evento 14) e o juízo a quo determinou o retorno 
dos autos ao arquivo provisório (evento 16). Em 05/12/2020, foi proferido despacho intimando a parte exequente para se 
manifestar sobre o cabimento da prescrição intercorrente (evento 18). 3. Da análise das ocorrências processuais, constata-se 
que o início da contagem do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início após um ano da decisão que ordenou a 
suspensão do feito, ou seja, um ano a partir de 09/05/2014, correspondente ao dia 09/05/2015. A partir daí, conta-se cinco anos 
da prescrição intercorrente, já que não foram localizados bens penhoráveis da parte executada, prazo que se findou em 
09/05/2020. 4. Recurso conhecido e não provido. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, porquanto os honorários 
advocatícios foram aplicados, na origem, no percentual máximo admitido (20%). 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença vergastada. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11 
do CPC porquanto os honorários advocatícios foram aplicados no percentual máximo admitido (20%), nos termos do voto da 
Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr. Marcos Luciano Bignoti. Palmas, 27 de outubro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000046-94.2021.8.27.2727/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000046-94.2021.8.27.2727/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: JOSELINA RODRIGUES CARNEIRO SENA (AUTOR) 
ADVOGADO: BRUNA CRISTINA ALVES LEMOS (OAB TO009721) 
APELADO: MUNICÍPIO DE NATIVIDADE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO ADICIONAL NOTURNO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS 
PREENCHIDOS. DEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM OPÇÃO PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
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NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No tocante à concessão da benesse a recorrente, entendo que 
cabe o seu deferimento, ante os documentos juntados aos autos, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita a apelante 
para o julgamento do presente recurso. 2. A ausência de manifestação, na exordial, sobre o interesse na realização de audiência 
de conciliação, por si só, não induz ao indeferimento da inicial, devendo o silêncio da parte autora ser considerado como 
aquiescência com a realização da referida solenidade. 3. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença de primeiro 
grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso e, DAR-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao 
juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000059-93.2021.8.27.2727/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: OBENILDA RIBEIRO PINTO (AUTOR) 
ADVOGADO: BRUNA CRISTINA ALVES LEMOS (OAB TO009721) 
APELADO: MUNICÍPIO DE NATIVIDADE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO 
FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE 
POBREZA OU PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA ESPECÍFICA. MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE NA REALIZAÇÃO 
DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 
MANTIDA. 1. A ausência de declaração de pobreza da própria parte, não impede o requerimento de concessão da justiça 
gratuita quando o benefício é requerido na peça processual subscrita por advogado que dispõe de poderes especiais para 
requerê-la, mediante a afirmação de que seu cliente não dispõe de condições financeiras para custear o processo sem prejuízo 
próprio (art.105 do CPC). 2. Da mesma forma, deverá a parte indicar na inicial o interesse na realização de audiência de 
conciliação ou mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC. 3. Indubitável que, proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a 
petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias 
que impossibilitam a regularidade da marcha processual, e, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou 
que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de 
indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único 
c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC. 4. Na hipótese dos autos, antes mesmo da triangularização processual, o magistrado a quo 
determinou à autora a emenda da inicial, a fim de indicar sua opção pela realização de audiência de conciliação ou de mediação, 
bem como acostar aos autos procuração com poder especial para requerer a gratuidade da justiça ou juntar declaração de 
hipossuficiência financeira de próprio punho da pretensão, tendo a apelante permanecido inerte. 5. Neste passo, tendo o julgador 
de origem proferido decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que deviam ser sanados, o não atendimento à 
determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da 
petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS 
COMPROVADOS. DEFERIMENTO. EFEITOS DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CONCESSÃO. 6. A concessão da gratuidade de 
justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada 
com o benefício. No caso, deve ser concedida a gratuidade de justiça à apelante, apenas nesta sede recursal, tendo em vista 
que a mesma fez prova da hipossuficiência financeira, juntando contracheque que indica rendimentos mensais na média de R$ 
1.410,75 (mil, quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos), bem como juntou declaração de pobreza e regularizou a 
procuração ad judicia com cláusula específica. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade da 
justiça a partir desta via recursal, sem efeitos retroativos. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para conceder a gratuidade da justiça nesta via recursal. 
Deixar de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a inaplicabilidade do disposit ivo 
legal em se tratando de recurso parcialmente provido - AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 
julgado em 10/12/2018, publicado em 14/12/2018, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora 
o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta 
Instância o Procurador Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038989-82.2018.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0038989-82.2018.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: NELSON AGUIAR E PAULO IDELANO ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE PALMAS. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN. 
ARTIGO 34 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos 
do artigo 34 da Lei Federal no 6.830, de 1980, não cabe Apelação contra Sentença exarada em Execução Fiscal de valor igual 
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ou inferior a 50 ORTNs, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução (Matéria decidida em sede de 
recurso repetitivo pelo STJ - REsp 1.168.625/MG - Tema 395, e em repercussão geral pelo STF - ARE 637975/RG -Tema 408). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
para não conhecer da presente Apelação, por ser manifestamente inadmissível, de acordo com os posicionamentos firmados em 
sede de recurso repetitivo e de repercussão geral, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, haja 
vista que o valor da presente execução fiscal é inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), 
nos termos do artigo 34 da Lei Federal no 6.830, de 1980 (Lei de Execuções Fiscais) nos termos da divergência apresentada 
pelo Desembargador MARCO VILLAS BOAS e o voto do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando esta divergência e o 
voto da Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE que refluiu de seu voto proferido anteriormente para a acomanhar a divergência 
proferida pelo Desembargador Marco Villas Boas. O Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER votou para conhecer do recurso 
manejado e dou-lhe provimento, razão pela qual, casso a sentença e determino a retomada do devido processo legal. 
Divergência apresentada pelo Desembargador ADOLFO AMARO MENDES no sentido de divergir do Relator para não conhecer 
da presente Apelação, por ser manifestamente inadmissível, de acordo com os posicionamentos firmados em sede de recurso 
repetitivo e de repercussão geral, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista que o valor da 
presente execução fiscal é inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do artigo 
34 da Lei Federal no 6.830, de 1980 (Lei de Execuções Fiscais). Palmas, 26 de janeiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028780-49.2021.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB PE004246) 
APELADO: WELSON DIAS DE ANDRADE (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGULAR 
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DL 911/69, ART. 2º, § 2º. PRÉ-REQUISITO ESSENCIAL À AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, “A mora decorrerá do 
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é no sentido de que, “para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de 
encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda 
que não pessoalmente pelo devedor”. 3. No caso concreto, a Notificação Extrajudicial (evento 1, NOTIFICACAO7) foi enviada 
para o endereço do contrato, qual seja, “1206 SUL AL 26, 41 CASA 02 PLANO DIRETOR SUL – PALMAS/TO – CEP: 77024-
114” (evento 1, CONT_SOCIAL3). Todavia, a entrega não foi realizada pelo motivo “desconhecido”. 4. Do cotejo entre os 
documentos dos autos com a legislação e a jurisprudência do STJ, o que se depreende é que a notificação não alcançou seu 
destinatário, pois retornou com o motivo “desconhecido”, deixando de ser recebida por qualquer pessoa. Ou seja, a orientação de 
ser “necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor” (AgInt no REsp 
1.928.759/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2021) não foi atendida. 5. Nessa situação, deveria a 
instituição financeira esgotar os meios de notificação do devedor, providência não adotada. 6. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença vergastada. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC, 
por não terem sido fixados honorários advocatícios na origem, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a 
divergência os Desembargadores Adolfo Amaro Mendes e Marco Anthony Steveson Villas Boas. Representou a Procuradoria 
Geral de Justiça, nesta instância, a Procuradora Ana Paula Reigota Ferreira Catini. Palmas, 26 de janeiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037504-76.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A) 
APELADO: ALMERICO SAMPAIO BARRETO SOBRINHO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DE ACORDO. PRESENÇA DE 
ADVOGADO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 
COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. SENTENÇA CASSADA. 1 – O executado 
compareceu espontaneamente nos autos e se deu por citado conforme se pode verificar do acordo do evento 20, assinado pelo 
executado. De fato, o executado, no acordo do evento 20, não estava representado por advogado, faltando-lhes, portanto, 
capacidade postulatória. Ocorre que, conforme se verifica, consta do conteúdo do acordo declaração de que o executado 
"comparece espontaneamente e se dá por citado (cláusula 16ª)" ato este para o qual prescinde-se de advogado. 2- Destaco que 
o acordo firmado não pode ser considerado nulo, em razão dos acordantes não possuírem capacidade postulatória, eis que tal 
requisito somente é exigido em relação aos atos praticados dentro do processo, inexistindo qualquer óbice para que as partes 
adote as providências necessárias à finalização do litígio, nos termos do artigo 842 do Código Civil. 3 - Apelo conhecido e 
provido. 4- Sentença cassada. 
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ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manejado e dou-lhe provimento para cassar a sentença determinando o retorno dos autos a origem para que o acordo 
seja devidamente homologado, bem como, após a homologação determinar a suspensão do mesmo nos termos do art. 922 do 
CPC, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016478-85.2021.8.27.2729/TO SEGREDO DE JUSTIÇA 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: A. I. E C. L. (AUTOR) 
ADVOGADO: WESLEY SILVESTRE XAVIER (OAB TO005518) 
ADVOGADO: MURILO SUDRÉ MIRANDA (OAB TO001536) 
APELADO: R. R. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Pedido Declaratório de Existência de Relação Jurídica cumulado com Obrigação de Fazer. 
DUPLICIDADE DE AÇÕES. ERRO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À PARTE. LITISPENDENCIA NÃO 
VERIFICADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS 
REMANESCENTES. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Verificando-se que não há de se falar em 
litispendência, mas em duplicidade de ações por culpa do próprio Poder Judiciário, sem qualquer interferência da parte, impõe-se 
a reforma da sentença para determinar o cancelamento da distribuição do presente feito, não havendo que se falar em 
condenação aos ônus de sucumbência. 2- Recurso conhecido e provido. 3- Sentença reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença singular, a fim de reconhecer a duplicidade da demanda 
originária, determinando o cancelamento da distribuição da mesma, consequentemente afastando a condenação da apelante do 
pagamento de custas e taxa judiciária, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de fevereiro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011405-25.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PALMAS 
1º AGRAVADO: JOSE DA FONSECA ARAUO 
ADVOGADO: IRISNEIDE FERREIRA DOS SANTOS CRUZ (DPE) DP900034092  
2º AGRAVADO: J DA F COMERCIAL ARAUJO ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – 
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ENSEJADORES À REFORMA DO DECIDIDO – MANTENÇA DA DECISÃO DO JUIZO AD QUO –
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A tutela recursal há de ser conferida quando houver elementos que evidenciem o 
desacerto do provimento combatido. Ausentes tais requisitos, a mantença da decisão agravada é medida que se impõe. Na 
espécie, o magistrado de origem agiu em conformidade como o entendimento por mim abraçado no sentido de que a Lei n.º 
371/92 viola, frontalmente, o art. 178, III da Lei Orgânica do Município de Palmas e o art. 69 da Constituição Federal, eis que  a 
aprovação da legislação impugnada se deu através de lei ordinária, não se respeitando o quórum da maioria absoluta, exigido 
para a hipótese, por se tratar de matéria reservada a lei complementar, nos termos da norma citada. Recurso conhecido e não 
provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de fevereiro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011661-65.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO LAGO SUL I 
ADVOGADO: KENNYA KELLI RANGEL OLIVEIRA (OAB TO008158) 
AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DE SOUSA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO 

CONSTRUÍDO PELO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, DESTINADO A PESSOAS DE BAIXA RENDA. 
INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS. VERIFICADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA ADIMPLIR AS CUSTAS PROCESSUAIS. 
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A parte que pugna pela concessão da justiça gratuita é pessoa jurídica, de modo que esta não goza 
da presunção relativa de hipossuficiência tal qual as pessoas físicas, sendo necessário para o seu deferimento a comprovação expressa de 
sua condição de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Na hipótese dos autos, nota-se que o agravante trata-se de 
condomínio construído pelo programa habitacional do Governo Federal – MINHA CASA MINHA VIDA, destinado a pessoas de baixíssima 
renda, tal fato, consubstanciado com a inadimplência dos condôminos, revelam relevante fundamentação jurídica a ensejar o pleito ora 
perseguido. 3. Recurso conhecido e provido. 

ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar em parte a decisão de origem e 
DEFERIR a gratuidade da justiça à parte ora agravante, exequente naqueles autos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 
09 de fevereiro de 2022. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008721-30.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001476-90.2021.8.27.2724/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SITIO NOVO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Itaguatins 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE 
DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalto que, em recurso dessa espécie, 
cabe ao juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o 
meritum causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo 
de instrumento. Nesta ocasião, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os requisitos que autorizam o 
deferimento da medida requerida na origem. 2. In casu, trata-se de questão complexa que requer a análise pormenorizada de 
cada contrato temporário e, para que não haja interferência de forma abrupta na prestação de serviços públicos, com inegáveis e 
imediatos prejuízos à população, constituindo-se em dano inverso, a medida postulada deve se pautar pela razoabilidade e 
proporcionalidade, o que, neste juízo inicial, foi considerado na decisão agravada. Precedentes. 3. Agravo conhecido e 
improvido. Decisão mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do agravo de instrumento, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter 
incólume a decisão objurgada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de fevereiro de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): JHONE BORGES DA SILVA, brasileiro, nascido em 03/11/1997,CPF: 
064.278.761-12, filho de Analia Borges da Silva, residente e domiciliado No Povoado “Trecho Seco”, s/nº, Zona Rural, 
Araguatins-TO, CEP: 77950-000, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que impossibilitou 
a defesa do ofendido), do Código Penal, sob as diretrizes da Lei n° 8.072/90, nos autos da ação penal nº  0006129-
92.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado 
oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor 
constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-
PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou que não 
tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante regime 
extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 77/02/2022. Eu, Sandressa de 
Souza Rebouças, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS.  FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): DANILO DA COSTA SILVA, brasileiro, natural de Araguaína-TO, nascido 
aos 14.09.1999, inscrito no CPF sob o nº. 056.919.371-03, filho de Pedro da Costa Sousa e de Regina Duarte da Silva, reside na 
Av./Rua Contorno, Qd. 08, Lt. 01, Jardim Mangueiras, AraguaínaTO, CEP: 77804970, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do 
Artigo 157, caput, do Código Penal, nos autos da ação penal nº  0013099-11.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou 
não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 11/2021-PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as partes que 
não tenham procurador constituído nos autos ou que não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, 
deverá ser efetuada citação ou, quando necessário, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação 
do edital físico no átrio do fórum durante regime extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, 17/02/2022. Eu, Sandressa de Souza Rebouças, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): DJANY RIBEIRO DA SILVA, brasileira, casada, terapeuta ocupacional, natural 
de Tocantinópolis-TO, nascida aos 11.07.1974, filho de Joel Ribeiro da Silva e de Domicia Ramos da Silva, inscrita no CPF n.º 
575.964.921-34, portadora do RG nº 054.736 – SSP/TO, residente na Rua Três de Maio, nº 599, bairro São João, Araguaína/TO, 
o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, nos autos 
da ação penal nº  0004449-72.2021.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim 
exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do 
acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, Conforme Portaria Conjunta nº 
11/2021-PRESIDÊNCIA/ASPRE, 09 de abril de 2021. Art. 18 Para as partes que não tenham procurador constituído nos autos ou 
que não tenham sido localizadas, encontrando-se em local incerto e não sabido, deverá ser efetuada citação ou, quando 
necessário, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a fixação do edital físico no átrio do fórum durante 
regime extraordinário de teletrabalho compulsório integral. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 17/02/2022. Eu, 
Sandressa de Souza Rebouças, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões  da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, processa-se a AÇÃO DE ALVARÁ de n°. 0022588-72.2021.8.27.2706, proposta por SEBASTIAO RODRIGUES 
MERCEDES, RAIMUNDO RODRIGUES MERCEDES, MARIA RITA RODRIGUES MERCEDES, MARIA DE JESUS 
RODRIGUES MERCEDES, MARIA APARECIDA RODRIGUES MERCEDES, JOSE NETO RODRIGUES MERCEDES, JOAO 
RODRIGUES MERCEDES e ANTONIO EDIVALDO RODRIGUES MERCEDES para liberação de valores em nome 
da Extinta LUIZA RODRIGUES MERCEDES, brasileira, viúva, aposentada e pensionista do INSS, filha de Maria Rodrigues 
Aguiar, era portadora do RG nº. 074.303 2º via SSP/TO, CPF n. 576.755.623- 72, falecida em 10/09/2021, certidão de óbito – 
matricula nº 1268540155 -2021-4 – 00003- 122 – 0000512 -11 lavrada junto ao CRC de Palmeiras do Tocantins-TO, sendo o 
presente edital para a CITAÇÃO de qualquer terceiro interessado, dando-lhe conhecimento dos termos da ação, bem como do 
prazo para contestação de 15(quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Araguaína-TO., 16 de fevereiro de 2022. Eu, Janete Barbosa 
de Santana Brito, Técnica Judiciária/mat 87144, digitei e conferi. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, 
através do número 0008866-68.2021.8.27.2706 e chave 865294819121 do processo acima informados, é permitido o acesso 
integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS -  ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
5000461-80.2006.8.27.2706- (Chave nº 407274069915) - proposta por WALMIR RAMOS PEREIRA em desfavor de ESPÓLIO 
DE MATHILDE APARECIDA DE HARO, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser 
cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo 
comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao 
conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezesseis dias do mês de fevereiro 
do ano de dois mil e vinte e dois (16/02/2022). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat 238445, digitei. 
  
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, processo n° 5003447-
60.2013.8.27.2706 requerido por GABRIEL FERNANDES DE SOUSA, em face de EDER FERNANDES EUGÊNIO, sendo o 
presente para intimar o(a) exequente, Sr(a). GABRIEL FERNANDES DE SOUSA, nascido aos 12/07/2002, filho de Kelcia Avelino 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5132 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022 8 

 

 
 

de Sousa, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu 
advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 16 de fevereiro de 2022. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima , servidora de secretaria, que o digitei e 
subscrevi.Documento eletrônico assinado por RENATA TERESA DA SILVA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4687522v2 e do código CRC 6b9b338f. 
 

3ª vara cível 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0008509-93.2018.8.27.2706, Chave 
nº198019890918 Valor da causa R$909,53 (novecentos e nove reais e cinquenta e três centavos), proposta por GARCIA & 
PINHEIRO LTDA em desfavor de GLEDSON ELIAS COSTA, sendo o presente Edital para  CITAR o requerido GLEDSON ELIAS 
COSTA, por todos os termos da ação, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo 
oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de 
conformidade com o despacho do evento 126, a seguir transcrito: "Indefiro o pedido de citação por whatsapp, vez que 
incompatível com o rito do presente processo e com o ordenamento processual civil brasileiro. Assim, uma vez esgotados todos 
os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos 
dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 dias. Cumpra-se." (Ass) Alvaro 
Nascimento Cunha - Juiz de Direito. OBSERVAÇÃO: Para ter acesso a todo teor do processo, basta acessar o sítio do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 
1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e chave do processo indicados acima. A resposta 
deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha 
condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. ADVERTÊNCIA:  Em caso de 
revelia será nomeado curador especial. (Art. 257, § IV do NCPC). 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  08 de fevereiro de 2022. Eu, Antonio Edvan de Sousa, ser, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de 
Direito. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
00138731220198272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de M R JARDIM MATTOS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 13919768000105, na pessoa de seu representante legal, e MARIA ROSELENA JARDIM MATTOS, inscrita no CPF sob o nº 
92754376100, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 43. dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o 
exposto, DEFIRO, parcialmente, os pedidos formulados pelo exequente para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do 
Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda no cadastro de proteção de crédito SERASA, bem como 
a expedição de mandado para penhora, avaliação e registro do imóvel de matrícula nº 44.284. Providências ao Cartório da 
Central de Execuções Fiscais: 1. Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida exequenda no cadastro 
de proteção de créditos; 2. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o 
exequente. 3. Lavre-se o termo de penhora do imóvel descrito no evento 32, CERT4. 4. Após, expeça-se mandado de avaliação 
do aludido imóvel, registro da penhora junto ao CRI e intimação da executada, bem como seu cônjuge, caso seja casada, sob a 
constrição judicial do imóvel, nos termos do art. 12 da Lei 6.380/80, cientificando-o do prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento 
de embargos (art. 16 da Lei nº 6.830/80). 5. Intimem-se as partes da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha 
sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(a)(s) executado(a)(s) acerca da presente 
decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 4633876 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA DALVA AGUIAR MOURA - CPF n°: 852.968.721-34, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009854-26.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.647,19 
(dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), representada pela CDA n° : 20190030234, datada de 
30/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Em detida análise dos autos, 
depreendi que houve tentativa de citação por meio de oficial de justiça, bem como pelo correio, as quais restaram 
infrutíferas (eventos 9 e 11). Em razão disso, realizou-se buscas de novos endereços, contudo, não se obteve êxito em 
localizar a executada (evento 17).Destarte, estando cumpridos os requisitos necessários, o deferimento da citação por 
edital é medida que se impõe.Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente." E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
10 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu, ROSÂNGELA RIBEIRO AIRES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ASA AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S A, CNPJ n°: 02.693.299/0001-32, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0011710-
64.2016.8.27.2706, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 363.385,43 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), 
representada pela CDA n° C-1418/2016, datada de 11/05/2016, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: "(...Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização 
dos endereços dos executados, determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de novembro de 
2021. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0031346-11.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  833885727219             
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: FRANCISCO ALBERTO JUNIOR NASCIMENTO 
SENTENÇA: “(... ) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública determino que intime a exequente da presente sentença.. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de fevereiro de 
2022. Alvaro Nascimento Cunha. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0029925-83.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  911901538719             
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
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Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: SILVANIA COELHO LOPES 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito nos eventos 36 e 37. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento 
desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada 
de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de fevereiro de 2022. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0027584-84.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  464689691819             
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: MARIA DINAURA LACERDA DE SOUSA 
SENTENÇA: “(...)O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 59. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-
se a parte executada quanto ao conteúdo da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes 
sobre bens de titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos 
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, 
e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do 
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de fevereiro de 2022. Milene de Carvalho Henrique 
– Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0024829-53.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  927013900620             
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: MARIA APARECIDA RIBEIRO GAMA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do feito é medida 
que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o 
pedido de redirecionamento da execução ao espólio ou herdeiros do falecido e EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste 
feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença. . Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de 
fevereiro de 2022. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021804-71.2016.8.27.2706/TO 
CHAVE:  589798569416             
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: ALIANCA ACUMULADORES DO BRASIL LTDA - ME 
Executado: MARCIANE DO NASCIMENTO BOLOGNESI 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença, devendo o cartório atentar-se acerca da renúncia anunciada pela exequente; 2 - Promova a retirada da restrição de 
transferência veicular posta nos assentamentos do automóvel de placa MWO3523 (evento 47); e 3 - Após o transito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 15 de fevereiro de 2022. 
Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021663-76.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  373798979721           
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: FRANCISCO MACENA DOS REIS 
SENTENÇA: “(...) Como dito no relatório, informou o exequente sua desistência quanto à promoção da presente ação de 
execução fiscal. Assim o sendo, o que cabe a este Juízo é homologar a desistência da parte autora e, por consequência, 
extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO. Ante 
o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções 
Fiscais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que intime o MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA acerca do presente conteúdo. Após, arquive os autos com as cautelas de estilo.. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-
TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021327-72.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  160517578021           
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: E R DE ALENCAR SANTOS LTDA 
SENTENÇA: “(...) A presente ação foi promovida no escopo de cobrar dívida consubstanciada nas CDAs de 
n° 20210048578 e 20210048579, débito esse que conforme informado no evento 10 restou adimplido. É sabido que o objetivo 
da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de existir do feito executório. 
In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face 
de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 
10, bem como às custas processuais, ante a ausência de triangulação processual. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada. Após, cumpridas as determinações 
acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-
TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0020558-40.2016.8.27.2706/TO 
CHAVE:  177206075416           
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Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: LOURIVAL BARBOSA MIRANDA 
SENTENÇA: “(...) A presente ação foi promovida no escopo de cobrar dívida consubstanciada nas CDAs de n° 2607 e 2608, 
débito esse que conforme informado no evento 94 restou adimplido. Pois bem. O objetivo da ação de execução fiscal é a 
satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê de existir do feito executório. In casu, considerando o 
pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, 
inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação 
em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 94. Considerando o fato de ter a 
quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas 
processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as 
partes quanto ao conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), 
a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de fevereiro de 2022. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0020031-83.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  976151257219           
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: BARNABÉ ALVES DE CARVALHO 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 23. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 
- Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019836-98.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  283007970919           
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: ANA MARTA RIBEIRO DA SILVEIRA 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença; 2 - Expeça alvará para restituição dos valores constritos (evento 58) e seus rendimentos à executada, promovendo as 
diligências necessárias para tal intento; e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
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218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019434-17.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  814569792419           
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: MARLUCE DE FIGUEIREDO MARTINS 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos 
ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, 
art. 932, III); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019430-19.2015.8.27.2706/TO 
CHAVE:  108033968415           
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: JOSE DAMIÃO DE JESUS 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença; 2 - Promova a retirada da restrição de transferência veicular imposta sobre o veículo de placa nº DFH1652 (evento 
53); 3 - Promova a retirada do nome do executado do cadastro de proteção ao crédito SERASA (eventos 79 e 95); 4 - Expeça 
alvará para transferência dos valores constritos (evento 102) e seus rendimentos ao exequente, conforme requerido no evento 
114, promovendo as diligências necessárias para tal intento; e 5 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular 
nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 15 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019394-35.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  713530888419           
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: LUCIVANIA VENANCIO DA SILVA 
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SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do débito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante ao 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos 
ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, 
art. 932, III); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 14 de fevereiro de 2022. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 50037715020138272706/TO 
CHAVE:  959797662813 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766  
Executado (s): MARCONI MARTINS SOUZA, MARLLON GOMES SOUZA, SONIA CRISTINA QUEIROZ GOMES. 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento, sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 86, ANEXO4. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento 
desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0030326-48.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  492873948320 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051,  
Executado (s): SARA MORAIS DA SILVA. 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 07. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0028958-38-2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  811589717219 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766 
Executado (s): GILTANCY GOMES BARBOSA. 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 33. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0028726-89.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  317898826920 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
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Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, SAMUEL RODRIGUES FREIRES PGM15475440. 
Executado (s): MARIA DE LOURDES DA SILVA DE AQUINO 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 11. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0026059-33.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  368079180620 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO 
PGM046932. 
Executado (s): OTANIEL RIBEIRO DA CUNHA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 11. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0024361-89.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  260018178420 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, CIRO DE ALENCAR SOUZA PGM48066. 
Executado (s): JOSMAR GUIMARÃES COSTA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 49. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023867-64.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  209301317319 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, JOSE PINTO QUEZADO PGM15477493.  
Executado (s): JOSE ARLEI TORQUATO   
SENTENÇA: (...) “Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, 
tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 51. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal 
ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza 
de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0006018-45.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  157812550620 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766.  
Executado (s): MAGNOVE SOARES  GONÇALVES.               
SENTENÇA: (...) “Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a 
informação de pagamento do débito em sua integralidade no evento 46. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após 
o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0003893-07.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  252692975520 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA PGM15476766.  
Executado (s): RONALDO CARNEIRO BARBOSA   
SENTENÇA: (...) “Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, 
tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 46, ANEXO2. Considerando o fato de ter a quitação do débito 
fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
haja.” Publique-se. Registre-se. Intime-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – 
Juíza de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0002547-21.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  513289094120 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402 
Executado (s): EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
SENTENÇA: (...) “Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, 
tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 69. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal 
ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.” 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. ARAGUAÍNA-TO, 17 de Fevereiro de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza 
de Direito. 
 

Juizado especial da infância e juventude 

Intimações aos advogados 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0003202-22.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO: ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS  OAB/TO 4096B 
INTIMAR: Da Decisão (evento 11) a seguir parcialmente transcrita “[...] Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, sendo 
a saúde um dever do Estado e um direito do cidadão, principalmente, em se tratando de criança, a qual tem prioridade nas 
políticas públicas, com base no art. 1º, III, c/c art. 6º e art. 196, todos da carta política de 1988, e, ainda, arts. 4º, 5º, 7º e 11, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente c/c arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.080/90, entendo que os pressupostos se mostram 
presentes, razão pela qual defiro a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o Estado do Tocantins, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, disponibilize o Tratamento Fora de Domicílio - TFD para a criança Z. A. DA S., através de UTI terrestre, 
para unidade hospitalar que oferte cirurgia pediátrica, conforme laudo médico acostado aos autos, em localidade onde houver 
vaga imediata, com direito a acompanhante, sob pena de incorrer em astreintes (multa), no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) com limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...] DEUSAMAR ALVES BEZERRA, Juiz de Direito” 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0002891-31.2022.8.27.2706 
Acusado: G.R. A 
 Vítima: M.E.G.DA.S 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: G.R. A, brasileiro, em união estavel, vigia, 
nascidos aos 31/12/1972, natural de Araguaína/TO, cadastrado no CPF de nº 598.433.651-00 e RG nº 1.321.935, filho de 
Floripes Ribeiro Araujo e Raimundo Barbosa de Araujo, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato afastamento do imóvel do casal, estando autorizado a retirar 
apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a 
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força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, 
deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 
decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 
200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que ela não esteja no local; c) Está também proibido de se 
aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) 
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato 
se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente 
procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados 
próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de 
que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão 
preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal, bem como na configuração do crime previsto no 
artigo 24-A da Lei 11.340/2006.  O Senhor oficial de justiça deverá indagar a vítima, no ato de sua intimação, se tem condições 
de constituir advogado. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado 
de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, 
ou de qualquer outra causa de extinção do processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente 
cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a 
Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo 
instaurado nenhum procedimento criminal correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento 
de ação penal privada, o prazo de duração será de seis meses...". Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 14 de fevereiro de 2022. Eu,  Albertino 
Coelho Neto, estagiario, lavrei e subscrevi. 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
INTERDIÇÃO Nº 0003262-57.2020.8.27.2708/TO 
AUTOR: MARIA APARECIDA ROCHA DA COSTA 
RÉU: MARCELO GOMES DOS SANTOS 
O Doutor Jordan Jardim, MM. Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Arapoema, 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 Única Vara 
Cível, foram processados os Autos de nº 0003262-57.2020.827.2708, Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 
PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA de MARCELO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 1.359.613 SSP/TO, inscrito no CPF nº 070.979.071-69, residente e domiciliado na Rua José Petronilio de 
Sousa, esquina com a Rua Central, nº 292, Setor Alto Bonito, em frente ao Cemitério Velho, Arapoema/TO, requerida por MARIA 
APARECIDA ROCHA DA COSTA, brasileira, união estável, doméstica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 168.496 
SSP/TO, inscrita no CPF nº 001.569.011-37, residente e domiciliada na Rua José Petronilio de Sousa, esquina com a Rua 
Central, nº 292, Setor Alto Bonito, em frente ao Cemitério Velho, Arapoema/TO, telefone nº (63) 99967-8556/99299-5797, feito 
julgado procedente e decretada a interdição do(a) requerido(a), portador(a) de TETRAPLEGIA ESPÁTICA, CID S06.3 + T90.5, 
sem possibilidade de cura, absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido nomeado(a) 
CURADOR(A) o(a) requerente MARIA APARECIDA ROCHA DA COSTA. Serão considerados nulos, de nenhum efeito, todos os 
atos e avenças que se celebrarem sem a assistência da Curadora. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente Edital, que será publicado por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na imprensa oficial do 
Estado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Arapoema – TO., aos 
nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (09/09/2021). Eu, Raíris de M. Bastos, Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevi. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 337/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 17 de fevereiro de 2022 
 Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias  18 de  a 25 FEVEREIRO de 2022. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
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CONSIDERANDO a Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021  (evento 4087769). 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  18/02/2022 a 25/02/2022. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, 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. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min 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 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 

 Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 

ANEXO - Portaria Nº 337/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 17 de fevereiro de 2022 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18H DO DIA 18/02/2022  ÀS 11H 59MIN DO DIA  25/02/2022 

JUIZ - COMARCA DE ARRAIAS/TO SERVIDORES/TELEFONE 

DR. EDUARDO BARBOSA FERNANDES  
ASSESSORA:  KEROLEYNE DA SILVA SOUSA - MAT. 359426. 

ESCRIVÃO: MÁRCIO LUIS SILVA KAWANO 
TELEFONE: (62) 99641-9052 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
RENIVAL SILVA – MAT. 141761 
TELEFONE: (62) 9 9918-4062 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
ZILMÁRIA AIRES DOS SANTOS - MAT - 96045. 

TELEFONE: (63) 99202-4256 

 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0002543-94.2019.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: MAX 
SUEL ANDRADE SOARES JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta 
Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital INTIMA o acusado MAX SUEL ANDRADE SOARES, brasileiro, união estável, mecânico, nascido em 
30/07/1984, natural de Colinas do TocantinsTO, filho de José Osmar Ferreira Soares e Maria Andrade de Sousa Mota, RG nº 
446.268 SPP/TO, CPF nº 010.178.911-41, nos autos de ação penal nº 0002543-94.2019.8.27.2713, por estar (em) em lugar 
incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de tomar 
conhecimento da decisão de início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta prolatada no evento 100. Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 
16 de fevereiro de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi. 
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CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos Ação Penal, Processo nº 00029055620208272715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a): ARCOS VINYCIUS DIAS DE SOUZA (ACUSADO), brasileiro, natural de Goiânia/GO, nascido aos 13/03/2000, filho 
de Maria José Dias de Souza, portador do RG de nº 1.466.040 SSP/TO, estando atualmente em Local Incerto E Não Sabido, 
para que fique intimado(a) pelo presente sobre a designação de Audiência De Instrução E Julgamento A se realizar no dia 
23/02/2022  às 10:00 HS, na sala de audiências do fórum local, sendo a mesma realizada por meio virtual, ficando, ainda, 
 ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do 
Tocantins, aos 17 de fevereiro de 2022. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara 
Criminal, lavrei o presente.  
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 00008413920218272715, que a justiça pública move contra o 
acusado: WELMA KARAJÁ, brasileiro, casado, técnico de enfermagem, nascido aos 30/08/1981, natural de Lagoa da 
Confusão/TO, filho de Ixerua Karajá e Dirasi Karajá, portador do RG nº 1043040 SSP TO, CPF nº 002.419.181-70, 
atualmente em local incerto e não sabido, por infração artigo 129, § 9º, do Código Penal, sob as diretrizes da Lei 11.340/06, 
conforme consta dos autos, fica CITADO para oferecer resposta escrita no prazo de 10(dez) dias, nos termos do art. 361 do 
Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o patrocínio da causa, será nomeado Defensor Público local. Para 
conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade 
e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 17 de fevereiro de 2022. Eu Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara 
Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da 
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc...  
FAZER SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania , 
processam os autos: Nº 0000412-22.2018.8.27.2701, Chave Número: 272295476414 - Autor: WAGNER BATISTA ARAÚJO -
 Réu: DINALHA RODRIGUES MOURA  que por esse meio INTIMA DINALHA RODRIGUES MOURA, residente em local incerto 
e não sabido, para tomar conhecimento do inteiro teor da sentença, a fim de cientificar-se da SENTENÇA (evento 129), proferida 
nos autos nº0000412-22.2018.8.27.2701, conforme resumo abaixo transcrito: "(Ante ao exposto, JULGO EXTINTA ESTA AÇÃO, 
embasado no art. 485, inciso III, e § 1°, do Código de Processo Civil. ...) ".  
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 16 de Fevereiro de 2022. Eu, Bárbara Cardoso Dias, Servidor da Secretaria, por 
ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
  
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Intimações às partes 
Fica INTIMADA(o) a(o) Requerida(o)/Executada(o) no processo abaixo identificado, do Despacho transcrito.  
REFERÊNCIA: 
PROCESSO Nº 0002580-63.2020.8.27.2721 - Chave Processo: 764390341620 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Exequente: NADIA RURAL LTDA 
Executado(a): JANIRA & NETOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ nº 26.101.374/0001-97 
DESPACHO do evento 60: Defiro o pedido contido no evento 56 e em consequência determino: 
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1.  INTIME-SE o executado, via publicação de via publicação de edital no Diário da Justiça, para efetuar o pagamento voluntário 
do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 
10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado 
de penhora e avaliação (NCPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). 
2. CIENTIFIQUE-O que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequências legais nos termos do art. 525, caput do CPC. 
INTIME-SE. CUMPRA-SE. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito 
 

GURUPI 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 333/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 17 de fevereiro de 2022 
LUTO 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei, etc. 
CONSIDERANDO o falecimento do senhor JOSÉ FRANCISCO ZATARIN, pai da servidora Ariane Zatarim, Chefe de Secretaria, 
lotada na  Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Gurupi - TO, ocorrido na noite desta quarta-feira (16/02), de parada 
cardíaca, em decorrência de uma cirurgia. 
RESOLVE: 
Art. 1º - DECRETAR LUTO oficial no Fórum da Comarca de Gurupi - TO, por 3 (três) dias, devendo as bandeiras serem 
hasteadas a meio mastro. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor nesta data. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 000335.42.2021.827.2722 
Denunciado: DEROCI MEUS FIGUEIREDO JUNIOR 
Vítima: L.S.M. 
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 de Ação Penal supra, que a Justiça Pública 
move em desfavor de DEROCI MEUS FIGUEIREDO JUNIOR, brasileiro, casado, intor, filho de Marilu Ledesma Franca e de Deroci Meus 
Figueiredo, nascido em 19.01.1985, natural de Itaqui-RS, E a vítima L. S. M atualmente ambos em local incerto e não sabido, E INTIMÁ-
LOS  da sentença: o qual segue transcrito: Isto posto, acolho o pedido contido na denúncia e condeno o acusado DEROCI MEUS 
FIGUEIREDO JÚNIOR pela prática dos delitos capitulados no artigo 129, §9º e artigo 147 do Código Penal em relação à vítima Liliane, sob o 
auspício da Lei 11.340/06, julgando parcialmente procedente o pedido da denúncia. Passo a análise e individualização da pena:Quanto 
ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP): 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 não possui maus antecedentes. 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 3 (três) meses de detenção. Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente 
dosada. Não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada. Quanto ao 
crime de ameaça (art. 147 do CP): As condutas incriminadas e atribuídas ao sentenciado incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, 
portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas pelo artigo 59 do Código Penal – já realizada alhures, 
a fim de evitarmos repetições desnecessárias. Desse modo, fixo a pena-base quanto ao presente delito também no mínimo legal, qual 
seja, 1 (um) mês de detenção. Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorre a agravante prevista no art. 61, II, inciso “f” (violência 
contra a mulher na forma da lei específica) do Código Penal, razão pela qual, passo a dosar a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 
detenção. Torno definitiva a pena anteriormente fixada, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena. Em sendo 
aplicável a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à 
pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em 
face da reincidência, fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. No tocante à detração 
penal, se for o caso, será aplicada pelo Juiz da Execução, já que fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais favorável ao 

sentenciado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes terem sido praticados 
com violência e grave ameaça contra a pessoa, 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 adoção deste instituto, todavia deixo de 
aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao sentenciado em face do quantitativo de pena aplicado. Defiro os benefícios da justiça 
gratuita.Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição 
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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. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por 
edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja 
mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações 
de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI.Gurupi/TO, data certificada pelo 
sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 

  

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 15 (QUIZE) DIAS – JUSTIÇA GRATUITA 
AUTOS Nº 0000088-58.2021.8.27.2723 
CLASSE DA AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo 
ASSUNTO: Crime / Contravenção contra Idoso 
RÉU: CONCEIÇÃO LOPES PEREIRA 
O Doutor GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins, na forma da lei 
etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que 
tramitaram por este juízo e Escrivania Criminal, desta Comarca, os Autos da Ação Penal nº 0000088-58.2021.8.27.2723, tendo como autor o 
MINISTÉRIO PÚBLICO e Réu CONCEIÇÃO LOPES PEREIRA, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido aos 30/03/1992, natural de 
Goiatins-TO, CPF de nº 002.901.861-70, filho de Raimunda Maria Lopes Pereira e João Pereira de Jesus, residente na Rua Paulista, nº 
2006, Setor Alegre, Guaraí – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, Sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A 
ACUSAÇÃO, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer reposta, por escrito, à acusação, a teor do que dispõe o art. 396, caput e 396-A, 
da Lei n. 11.719/2008, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões da defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas que pretende produzir e, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada à 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 
autos pelo prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a 
Justiça Publica, por incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal e artigo 241-D da Lei nº 8.069/90, ate o final julgamento, 
sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital. E para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se o presente Edital, que será publicado no diário da justiça, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos. Itacajá, 17 de fevereiro de 2022. Eu Luiz Alves da Rocha Neto, Diretor de Secretaria, o digitei. Este edital foi assinado 
eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso 
V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do 
presente feito. GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito 

 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Juíza de Direito da Comarca de Novo Acordo/TO, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, FAZ SABER, a todos quantos do presente Edital 
de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam os autos de Ação Penal nº 0002207-45.2019.8.27.2728, 
Chave n. 419708910719, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de ADÃO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
lavrador, nascido aos 08/03/1984, natural de Divinópolis do Tocantins/TO, filho de Jostino Alves dos Santos e Neusa Soares de 
Sousa, RG nº 350100 SESP/TO, residente na Avenida 1º de junho, s/n, Setor Bela Vista, Aparecida do Rio Negro/TO, estando em local 
incerto ou não sabido, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. FICA O DENUNCIADO CITADO pelo 
presente edital, para, querendo, em 10 (dez) dias, apresentar resposta, quando poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interessa à 
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a prática do referido ato processual, devendo o 
acusado apresentar sua defesa eletronicamente no Sistema EPROC, perante o Juízo da Comarca de Novo Acordo, telefone: (63) 3369-
1168. Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum local. Dado e passado nesta cidade 
de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 26/11/2021. Eu, José Humberto Barbosa Coelho, Escrivão Judicial, lavrei. ALINE MARINHO 
BAILÃO IGLESIAS-Juíza de Direito. 

 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível de Palmas, 
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de 0007913-74.2017.8.27.2729, Classe: 
Cumprimento de sentença, proposta por PATRICIA RABELO DA SILVA SALES, em desfavor de ADELAR WEBER , e que por 
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este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada ADELAR WEBER, CPF: 00879273062, atualmente em endereço incerto 
e não sabido, de que foi efetivada a penhora via sistema Sisbajud, no valor de R$ 14.454,10 (quatorze mil quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e dez centavos), bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do NCPC), comprovar que 
as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob 
pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores, conforme determinado no Decisão do evento 
103.OBSERVAÇÕES:O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa 
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no 
Diário da Justiça, na forma da lei.Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-
Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder 
Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, 
uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será 
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 286068065317 para acesso 
integral.Eu, Amanda Coelho Soares, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que 
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 4ª Vara Cível de Palmas, 
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Palmas, tramita o processo de nº. 0024685-49.2016.8.27.2729, Classe: 
Cumprimento de sentença, proposta por CLEIA FERREIRA SANTOS, em desfavor de IDEIA MIX MIDIA COMUNICAÇÕES E 
PUBLICAÇÕES LTDA ME, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada IDEIA MIX MIDIA 
COMUNICAÇÕES E PUBLICAÇÕES LTDA ME, CNPJ: 68243518000190, na pessoal de seu representante legal, atualmente 
em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial -e R$ 13.491,63 (treze mil e quatrocentos e noventa e um reais e sessenta 
e três centavos) conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, 
NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, 
sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme 
determinado no Despacho do evento 125.OBSERVAÇÕES:O presente edital foi expedido para que chegue ao 
conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum 
desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.Tudo em conformidade com a petição inicial 
e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública 
no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante 
ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante 
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso 
tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir 
o número e a chave do processo 257543320616 para acesso integral. Eu, Lusivania Santos Leite, Servidor de Secretaria da 
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza 
de Direito abaixo lançada.Palmas/TO, data registrada pelo sistema.Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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 4616071v2 e do código CRC ed43ebb5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 9/2/2022, às 15:43:53 
  
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no 
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de Palmas, tramita o processo de nº. 0010375-67.2018.8.27.2729, Classe: 
Cumprimento de sentença, proposta por FRANCISCA KATIUSSA CORESMA IRMÃO, em desfavor de WALTERINALDO SILVA 
SOUSA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada WALTERINALDO SILVA SOUSA, CPF: 
76074781320, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 2.589,16  (dois mil, quinhentos e oitenta e 
nove reais e dezesseis centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no 
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artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 
523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais 
encargos, conforme determinado no Despacho do evento78.OBSERVAÇÕES:O presente edital foi expedido para que chegue 
ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum 
desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.Tudo em conformidade com a petição inicial 
e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública 
no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante 
ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante 
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso 
tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir 
o número e a chave do processo 199180516318 para acesso integral.Eu, Amanda Coelho Soares, Servidor de Secretaria da 
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza 
de Direito abaixo lançada. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS: 0034406-59.2015.8.27.2729 
Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: CREUZA VIEIRA DA SILVA FREIRE - CPF: 91808073134 
REQUERIDO: FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ:10651232000163 
REQUERIDO: HERISMILTA DE SOUSA FERRO - CPF: 30068126115 
REQUERIDO: REGINALDO FERRO DE ALMEIDA - RG: 266917 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0034406-59.2015.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por CREUZA 
VIEIRA DA SILVA FREIRE em desfavor de FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, HERISMILTA DE SOUSA FERRO e 
REGINALDO FERRO DE ALMEIDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida FERRO COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA, CNPJ: 10651232000163 e HERISMILTA DE SOUSA FERRO, CPF: 30068126115, atualmente em endereço 
incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de 
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 170.SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0027638-10.2021.8.27.2729 
Usucapião 
AUTOR: MARIA DIAS DOS REIS - CPF: 59835575134 
RÉU: AGRO-INDUSTRIA GUADALAJARA LTDA - CNPJ: 05009382000138 
RÉU: ELIETE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 01508491178 
RÉU: ARISTEIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 33053839172 
RÉU: LUCIVANIA ABREU SILVA - CPF: 44031734115 
RÉU: MARIA DOMINGAS RODRIGUES - RG: 273947 
RÉU: MARIA DE NAZARÉ SILVA - RG: 710933 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0027638-10.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MARIA DIAS DOS REIS em 
desfavor de AGRO-INDUSTRIA GUADALAJARA LTDA, ELIETE RIBEIRO DOS SANTOS, ARISTEIA DA SILVA PEREIRA, 
LUCIVANIA ABREU SILVA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES e MARIA DE NAZARÉ SILVA, e que por este meio, procede 
a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da 
presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: DESCRIÇÃO DO BEM: um 
imóvel denominado Quadra 70, Lote 01, Setor Marly Camargo, Jardim Aureny II, CEP: 77270-000 no município de Palmas – TO, 
com área de 624,33 m²,  registrada na Matrícula nº. 40.963, CRI de Palmas/TO, com as seguintes descrições topográficas: 
Partindo do ponto 557,74 m2, bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no 
Despacho do evento 11. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0026514-31.2017.8.27.2729  
Monitória 
REQUERENTE: NAGELY ALICE VICENTINO DE CAMPOS - CPF: 06332411996 
REQUERIDO: MILTON ANTÔNIO MENDANHA JÚNIOR - CPF: 79208940187 
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FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0026514-31.2017.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por NAGELY ALICE VICENTINO 
DE CAMPOS em desfavor de MILTON ANTÔNIO MENDANHA JÚNIOR, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte 
Requerida MILTON ANTÔNIO MENDANHA JÚNIOR, CPF: 79208940187, atualmente em endereço incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, 
conforme determinado no Despacho do evento 50.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 3ª Vara Cível de Palmas, 
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0018782-62.2018.8.27.2729, Classe: 
Execução de Título Extrajudicial, proposta por VALDIR PEREIRA DA SILVA, em desfavor de LUSIVALDO SOUZA DOS 
SANTOS, e que por este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada LUSIVALDO SOUZA DOS SANTOS, CPF: 
85401234104, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que 
PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para 
assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da 
execução, sendo o valor dado a causa de R$ 14.231,43 (quatorze mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e três 
centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua 
manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 48.OBSERVAÇÕES:O presente edital foi expedido para que 
chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do 
Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.Tudo em conformidade com a 
petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a 
Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). 
Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante 
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso 
tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir 
o número e a chave do processo 224313520618 para acesso integral.Eu, Amanda Coelho Soares, Servidor de Secretaria da 
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza 
de Direito abaixo lançada. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0008679-59.2019.8.27.2729 - Monitória 
REQUERENTE: AJA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (LEONARDO VEÍCULOS) - CNPJ: 10735551000157 
REQUERIDO: ALEXANDRE ABREU CARNEIRO - CPF: 34346520359 
REQUERIDO: SUPREMA PERFORMANCE AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 23148800000150 
Decisão: III- DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os pedidos formulados nos embargos à monitória – evento 22, e constituo de pleno 
direito o título executivo judicial referente ao cheque nº 36, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária pelo INPC 
desde a data de emissão do cheque e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da data da primeira apresentação 
da cártula às instituição financeira, condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor dado a causa, nos termos do art. 701 do CPC/15, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do 
Livro I da Parte Especial,  no que for cabível. Após o decurso do prazo recursal, PROMOVA-SE a evolução da classe para “Cumprimento de 
Sentença” e, após, INTIME-SE a parte exequente para que apresente planilha com o valor atualizado do débito, bem como observe os 
ditames do art. 524, do NCPC. Em seguida, intime-se a parte executada, para que pague os valores da condenação, de forma atualizada, no 
prazo de 15 dias (art. 523, caput). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo estipulado serão acrescidos honorários advocatícios, desta 
vez da fase de execução, e multa de 10% sobre referido valor (§ 1º, do art. 523, NCPC). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto 
acima, os honorários e a multa de 10% incidirão sobre o restante (§ 2º, do art. 523, CPC). Transcorrido o prazo sem qualquer 
manifestação, serão procedidas as medidas expropriatórias, como a penhora online e outros atos, a fim adimplir os valores indicados em 
planilha (desta vez com o acréscimo de honorários de execução e da multa de 10%). Caso o executado não tenha adimplido a obrigação no 
prazo para pagamento de 15 (quinze) dias, certificar o transcurso  in albis e concluir os autos para decisão. Publicada junto ao sistema e-
Proc. Intimem-se. Cumpra-se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00307482220188272729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: JOCION MONTEIRO DE ARAÚJO 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5132 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022 25 

 

 
 

FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) JOCION MONTEIRO DE ARAÚJO ?, brasileiro, solteiro, motorista, nascido no dia 30/10/1985, natural de 
Belém/PA, , inscrito do CPF sob o n.º 949.064.161-87, portador do RG n.º 638178 SSP/TO, filho de José de Ribamar Gomes de 
Araújo e Maria da Consolação Alves Monteiro, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a 
fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0030748-22.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor 
segue transcrito: " 1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor 
de Jocion Monteiro de Araújo, pela prática da conduta descrita no artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, 
ambos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Noticiam os autos do 
Inquérito Policial que, no dia 10 de abril de 2014, por volta das 13 horas e 30 minutos, na Quadra 1106 Sul, Alameda 43, Lote 02, 
Plano Diretor Sul, Palmas/TO, o denunciado JOCION MONTEIRO DE ARAÚJO, obteve, para si, vantagem ilícita equivalente a 
R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), em prejuízo da vítima JOÃO VICTOR BRANDIZZI FERREIRA, induzindo-o em erro, 
mediante artifício. Noticiam ainda os autos do Inquérito Policial que no dia 05 de maio de 2014, por volta 12 horas, na Quadra 
1106 Sul, Alameda 43, Lote 02, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, valendo-se portanto, das mesmas condições, o agente 
supramencionado, lançando mão de idêntico modo de execução, obteve, para si, vantagem ilícita equivalente a R$ 2.760,00 
(dois mil setecentos e sessenta reais), em prejuízo de SONIA MARIA FERNANDES DA CUNHA, induzindo-a em erro, mediante 
artifício. Segundo apurado, a vítima JOÃO VICTOR BRANDIZZI FERREIRA recebeu uma ligação do telefone (63) 8233-2423, na 
qual um homem,fingindo ser seu primo, alegou que estava com a família e seu veículo estava com problemas, sendo necessário 
o empréstimo de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) para o conserto, ocasião em que a vítima realizou um TED na quantia 
mencionada na Agência 3314, Conta 5011-0, Banco Caixa, CPF 949.064.161-87, sendo o denunciado titular da conta. Ao 
telefonar para seu primo, a vítima descobriu a fraude. Restou também apurado que a vítima SONIA MARIA FERNANDES DA 
CUNHA recebeu uma ligação do telefone (62) 99614-7780, na qual um homem fingiu ser sobrinho da vítima, ocasião em que 
alegou que estava a caminho do Rio de Janeiro, porém o seu veículo apresentou um defeito próximo a cidade de Resende, 
sendo que o conserto custaria R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais), tendo a vítima depositado o valor na Conta 
013.00.005011-0, Agência 3314, Caixa Econômica Federal, Tocantins, sendo o denunciado titular da referida conta. Logo em 
seguida, a vítima recebeu outra ligação, em que pediam a realização de outro depósito porque seria preciso mais uma peça. 
Como não possuía mais dinheiro para realizar os depósitos, a vítima ligou para seu filho que retornou a ligação ao referido 
telefone e descobriu a fraude. Perante a autoridade policial, no dia 10 de março de 2016, o denunciado alegou que trabalhava 
como jogador no Gurupi Esporte Clube e, em vista de estar com o salário atrasado, quando a importância de R$ 2.760,00 (dois 
mil setecentos e sessenta reais) foi depositada na sua conta, no dia 05 de maio de 2014, pensou que a quantia se tratava do seu 
salário. Entretanto, a pessoa de WILSON DE SOUSA CASTILHO, presidente do Gurupi Esporte Clube, alegou que o denunciado 
recebia a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não houve atraso no pagamento dos jogadores na referida data, 
tendo recebido o dinheiro correspondente ao salário no dia 13 de maio de 2014. Ademais, afirmou que era paga a quantia de R$ 
1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais) em cheque, sendo o restante pago em espécie mediante assinatura no recibo, conforme 
o cheque e recibo acostado nos autos de fls. 35-36 (evento 1 – Precatoria3). Foi realizada a quebra do sigilo bancário do 
denunciado nos autos de nº 0033947-86.2017.827.2729, sendo encontrado o crédito no valor de R$ 1.900,00 (mil novecentos 
reais) datado de 10 de abril de 2014, no qual informa que a conta que realizou a transferência do referido valor é de titularidade 
da empresa Quente e Frio Climatização, em que a primeira vítima figura como sócia. Bingo! Assim, por meio do artifício descrito, 
o denunciado com manifesta má-fé, obteve vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, beneficiando-se de depósitos bancários, 
totalizando um prejuízo de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) para a primeira vítima e R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e 
sessenta reais) para a segunda vítima, induzindo-as a acreditarem que se tratavam de seus parentes. [...] A denúncia foi 
recebida em 24 de agosto de 2018 (evento 5). Houve citação do acusado (evento 13). Foi apresentada resposta à acusação 
(evento 31). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado 
inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 23/6/2021. Foram ouvidas as seguintes 
testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. João Victor Brandizzi Ferreira, vítima. Recebeu uma ligação, uma 
pessoa contou uma história que um carro tinha quebrado na estrada, e fingiu ser um parente seu. Ele disse o nome do parente e 
caiu na história, acabou depositando R$ 2.000 na conta dele. Depositou em uma conta de pessoa jurídica do Banco do Brasil. 
Quente Frio Climatização. Não recuperou o valor. Teve uma audiência sobre este caso. Não sabe se era criminal ou cível. Não 
requereu nada, acha que foi criminal. Mora no interior do Rio de Janeiro, foi ouvido lá. Sonha em repor seu dinheiro. Não tem 
noção se o autor foi preso. Acha que o DDD era 67. Tem parentes em Brasília. Não tem parentes no Tocantins. Achou que seu 
parente de Brasília precisasse de socorro. Ele se chama Adriano. Não lembra quem era o acusado da audiência de foi no Rio de 
Janeiro. Foi vítima só uma vez desse tipo de golpe. Na audiência de participou, contou o mesmo caso. 2. Wellington José de 
Jesus. Conhece o réu. Trabalhou com ele em 2014, ele também era atleta, jogavam no Gurupi. Tinha conta bancária. Não teve 
problema com a conta. Em 2014, teve um amigo de Gurupi que pediu uma conta do Banco do Brasil e que daria 400 reais para o 
depoente ou o réu receber o dinheiro. O réu emprestou a conta. Recebeu 200 do réu e ele ficou com o restante. Não apresentou 
o rapaz ao réu. Por serem pessoa pública, o rapaz ofereceu para eles a proposta. O rapaz chamava Marcelo, mas nunca mais 
teve contato com a pessoa. Não fez outro negócio com Marcelo. Recebeu 200 porque estava precisando e pediu ao réu. Reside 
em Goiânia. Sempre manteve o número de DDD 62, de Goiânia. Não pediu conta emprestada a outro colega de time. Seu 
apelido é "cabeça". Não pediu a conta emprestada para o réu, foi Marcelo que pediu. Acha que Marcelo não falou diretamente 
com o réu, o depoente que comentou, porque ambos estavam precisando de dinheiro. Não lembra de terem sido dois depósitos. 
Marcelo conheceu eles através do time Gurupi, mas ele não trabalhava lá. Não sabe de onde ele apareceu nem onde possa ser 
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encontrado. Não foi ouvido em outro caso. Foi testemunha de defesa em outro processo. 3. Paulo Roberto Lopes Cardoso. É 
amigo do réu há quase 20 anos. Conhece Wellington "cabeça", mas não sabe se ele ainda é jogador. Jogavam juntos no time de 
futebol. Wellington tinha costume de pedir conta bancária emprestada aos colegas de trabalho. Não sabe o motivo, mas ele 
pediu a sua conta emprestada. Não emprestou o cartão. O réu já emprestou a conta para Wellington. Não sabe de nenhum 
envolvimento do réu com ilícitos. Já fizeram negócios juntos, compraram terrenos, ajudou ele a comprar carro. Afirmou acreditar 
que ele era incapaz de fazer isto. Os negócios que fez com o réu eram corretos, faziam investimentos, compraram lote da 
imobiliária, carro, nada ilícito. Está surpreso com o processo. Seus amigos também ficaram surpresos, porque sabem dos 
esforços do réu. Nunca observou comportamento errado de Wellington, ele só pediu seu cartão emprestado, mas não 
emprestou. Jogou no Gurupi. Não foi procurado por Marcelo para emprestar a conta. Wellington pediu o cartão emprestado de 
Uranio Pereira e acredita que de outras pessoas. Acredita que Uranio não emprestou, pois chegaram a comentar. Não pôde 
afirmar que Wellington tinha o hábito de pegar cartão emprestado. Não sabe se Wellington tem amizade com Marcelo. Wellington 
não ofereceu valor para emprestar a conta. Ele não mencionou o valor a ser depositado nem quanto ganhariam. É hábito dos 
jogadores emprestar conta entre eles, mas achou estranho o pedido de Wellington, assim como Uranio. Achou estranho porque, 
no clube onde jogavam, todos os jogadores tinham conta da Caixa. Teve que abrir outra conta na agência de Gurupi, da Caixa, 
porque só consegue sacar na agência se a conta for dela. Não tinha como acessar pelo celular, iam à agência abrir a conta e 
sacar. O Presidente do clube avisava quando o pagamento caía, então iam conferir. Em seu interrogatório, o réu afirmou que foi 
chamado para depor em uma Delegacia de Palmas sobre o segundo fato. Sabia que se tratava do golpe "bença tia", quando 
soube que foi enganado. O dinheiro podia ser do Gurupi ou do DETRAN, onde era guarda. Já tinha feito saque dos valores 
quando foi à Delegacia. Não lembra o dia do saque, mas foi com Wellington. Não lembra se sacou fracionado, mas deu 
comprovante dos saques ao Delegado. Soube da quantia porque estava lá quando foi sacar. Wellington pediu para sacar. Não 
lembra dos 1.900. Tirou um valor da conta e deu para Wellington. Nas duas vezes Wellington foi com o depoente. Wellington 
pediu para ceder a conta, pois alguém ia depositar, não lembra se era mãe, namorada. Não omitiu que era do Wellington, não 
estava ciente de que se tratava do valor envolvendo Wellington. Falou na Delegacia que poderiam ser atrasos ou pagamento de 
diária do DETRAN. Entregou o celular para que o Delegado e a Escrivã olhassem se tinha conversado com alguns números de 
telefone. Não se recorda se fez o saque um dia após o depósito. O celular que tinha era seu e era pré-pago. Não tinha aplicativo 
do banco, se quisesse saber de depósito tinha que ir à agência. Jogava no Gurupi na época. Wellington também jogava lá. 
Começou a morar junto com ele, mas depois mudou. Não lembra se moravam juntos na época dos depósitos. Estudou até a 
oitava série. Tem a conta bancária até hoje. Sempre trabalhou para conseguir as suas coisas, se soubesse que se tratava de 
algo ilícito não emprestaria a conta. É um pai de família, tem um nome a zelar como atleta profissional e trabalhador. Não precisa 
e nunca faria algo do tipo. Está a disposição para qualquer coisa, inclusive seu celular. Não ficou com 200 reais para emprestar a 
conta, entregou tudo para ele. Emprestou a conta duas vezes. Wellington disse que algum parente mandaria dinheiro. Não 
entendeu como malicioso o pedido dele, mesmo tendo conta na Caixa também. Nunca pegou dinheiro. Foi à Delegacia anos 
depois dos saques, por volta de 2, 3 anos. Não sabia o motivo de ter sido chamado. Na primeira vez, não sabia do que se 
tratava. Não se recordava dos empréstimos a Wellington. Wellington era da sua confiança, jogavam juntos. Soube que ele pediu 
conta para outras pessoas. Nas duas vezes Wellington o acompanhou.  Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas 
alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Levantou a hipótese de coautoria 
em relação a Wellington. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, preliminarmente, pugnou pela nulidade do 
indeferimento do pedido às imagens do sistema de segurança da Caixa Econômica, pois se trata de prova imprescindível. No 
mérito, manifestou pela ausência de elementos de autoria. Havia duas hipóteses de pagamento pelo clube, sendo possível o 
ingresso de valores aleatórios na conta dos jogadores. Além disto, na época, o réu trabalhava no DETRAN e os ingressos dos 
valores foram no início do mês, sendo presumível que poderia ser do órgão.  Apontou que Wellington utilizava conta dos colegas 
e que o réu possui pouca instrução, quando comparado ao homem médio, não havendo demonstração cabal da autoria. O réu 
teria sido vítima de Wellington.  Requereu, preliminarmente, a nulidade dos pedidos da defesa. No mérito, a absolvição por 
ausência de prova de autoria ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a rejeição do concurso material e a 
aplicação do crime continuado e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. É, em síntese, o relatório. 
2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas 
questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Finda a instrução processual, concluo que não há 
provas suficientes sobre a autoria delitiva. Inicialmente, tratam-se de fatos dos dias 10 de abril de 2014 e 5 de maio de 2014.  O 
réu compareceu à Delegacia para prestar depoimento apenas em 10 de março de 2016, quase dois anos depois do depósito 
bancário. Naquele ato, sequer mencionou que sacou dinheiro para Wellington, seu colega de time. Posteriormente, foram 
juntadas cópias do cheque recebido pelo réu, pago pelo Gurupi Esporte Clube, no valor de R$ 1.780 (mil setecentos e oitenta 
reais), e da declaração de que recebeu R$ 1.220 (mil duzentos e vinte reais), ambos do dia 13/5/2014 (evento 1, 
PRECATORIA3, do IP), mas não foi possível avaliar a forma que o último valor foi recebido. As provas produzidas em  juízo 
levantam mais dúvidas do que contribuem com a acusação, pois não identifiquei nenhuma prova inequívoca acerca da autoria 
delitiva. Não ficou claro se o suposto autor do delito seria Wellington e o réu foi "usado", se eles eram coautores ou se apenas o 
réu teve envolvimento. Além disto, os três ex-jogadores do clube (Josion, Wellington e Paulo) afirmaram que recebiam os 
pagamentos através de depósito bancário, sendo plausível o primeiro depoimento do réu prestado no inquérito de que imaginou 
que o valor sacado provinha do seu salário. Tais afirmações se contrapoem ao cheque juntado ainda na fase investigativa, que 
afastaria a hipótese de transferência. Tanto o réu quanto a testemunha Paulo frisaram que Wellington tinha costume de pedir a 
conta ou o cartão bancário emprestado aos colegas, e me pareceu que o réu não percebeu eventual malícia quando emprestou 
(se, de fato, emprestou). A verdade é que há vários pontos sem esclarecimento adequado neste processo. Não se sabe, 
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indubitavelmente, qual era a forma de pagamento dos jogadores, se havia necessidade de abertura de conta em uma agência 
específica, o motivo do réu ter emprestado sua conta para Wellington, se ambos atuaram juntos no cometimento do crime ou se 
o réu foi, na verdade, vítima.  Sabe-se que o processo penal não deve ser utilizado para obter a verdade real, mas as provas 
produzidas nos autos devem ser robustas o suficiente para embasar eventual condenação. Caso assim não seja, o constituinte 
originário deixou claro que a balança deverá pender favoravelmente ao réu, conforme artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 
Considerando as diversas dúvidas e que não estou convencido da autoria delitiva, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, 
como já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins anteriormente: [...] 1. É consabido que no âmbito criminal, a 
prova, para dar suporte a um juízo condenatório, há de ser robusta e séria, não sendo o que se infere dos autos. A presunção, no 
processo penal, é em favor do réu e não contra ele, sendo da acusação o encargo de provar a culpabilidade imputada. [...] 3. 
Não se colhendo da prova produzida sob o crivo do contraditório a certeza necessária quanto à autoria dos fatos narrados na 
denúncia, subsistindo apenas indícios, outra solução não há senão aplicar o princípio do in dubio pro reo e absolver o apelante, 
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (AP 00020960620198272714, Rel. Des. Ângela Prudente, 
julgado em 18/3/2020) APELAÇÃO. DELITO DO ART. 171, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. 
DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. - A inexistência, nos autos, de provas seguras e inequívocas de que o réu tenha praticado o 
crime de estelionato (disposição de coisa alheia como própria), implica absolvição em atenção ao disposto no artigo 386, inciso 
VII, do Código de Processo Penal, e ao princípio humanitário do in dubio pro reo. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 
RECURSO NÃO PROVIDO. (AP 00085552320168270000, Rel. Des. João Rigo Guimarães, julgado em 31/5/2016) FURTO 
QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA 
QUANTO À AUTORIA DO DELITO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Não havendo comprovação suficiente da autoria do delito, deve 
ser mantida a sentença absolutória proferida no juízo singular, em observância ao princípio do in dúbio pro reo. (AP 
00019509520158270000, Rel. Des. Helvécio Brito, julgado em 22/2/2015) 3. DISPOSITIVOAnte o exposto, julgo improcedente a 
denúncia para absolver Jocion Monteiro de Araújo, com base no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. 
Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para tomarem 
ciência. Expeça-se o necessário e proceda às baixas pertinentes nos sistemas, como INFOSEG. Salvo recursos e após 
cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 29/06/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de 
Direito." Palmas, aos 16/02/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS                                                                                              
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, MM. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a quem o presente Edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania tramita a ação POPULAR, de nº 0013996-04.2020.827.2729, ajuizada por PABLO ARAÚJO 
MACEDO em face de IVONETE PEREIRA MOTA, Secretária Municipal de Comunicação do Município de Palmas e CINTHIA 
ALVES CAETANO RIBERIO, Prefeita do Município de Palmas, na qual almeja a suspensão do DESPACHO nº 010/2020/SECOM 
que determinou a dispensa de licitação para a contratação de agência de publicidade (autos administrativo N°: 2020018270), sob 
o fundamento de ser desproporcional a adjudicação do respectivo serviço, diante da situação de calamidade pública instalada no 
Brasil, motivo pelo qual sustenta ser mais razoável a reversão do erário na aquisição de equipamento a serem utilizados pelos 
profissionais da saúde. Nos autos o autor pugna pela desistência da presente ação. O MM. Juiz determina a expedição e 
publicação do presente edital com a finalidade de notificar todo e qualquer cidadão para que, querendo, dar continuidade à 
mesma ação, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 9.º, c.c o art. 7.º, inc. II, ambos da Lei n.º 4.717.  E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma 
da lei. Eu,  Márcia Regina Pereira Silva- Escrivã Judicial, que o digitei e subscrevo. Palmas/TO., 27 de janeiro de 2022. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do requerido: JOSE TORQUATO DA COSTA, CPF/CNPJ: 41294670344,Brasileiro, 
qualificação desconhecida, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, no prazo legal de 15 
(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial, bem como para 
que tome conhecimento da existência do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00166281320148272729, que lhe move PEDRO PERES MARANHÃO. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
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Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do requerido: AGAMENON GONCALVES LIMA, CPF/CNPJ: 13321145120,Brasileiro, 
qualificação desconhecida, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, no prazo legal de 15 
(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial, bem como para 
que tome conhecimento da existência do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00049231320178272729, que lhe move BRAZ & BRAZ LTDA. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 

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: 0002830-60.2020.8.27.2733, AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA 
PROMISSÓRIA); REQUERENTE: LAÉRCIO MOREIRA MARQUES; REQUERIDO: ANDERSON OLIVEIRA DE 
FREITAS; FINALIDADE: CITAÇÃO do Executado ANDERSON OLIVEIRA DE FREITAS, nascido no dia 04 de Junho de 1998, 
filiação: Raimundo de Freitas e Maria da Conceição O. da Silva, titula do RG nº. 1283208 SSP/TO e CPF nº. 059.898.461-50, 
fone (63) 9. 8500.9713 e (63) 9. 8113.5751, residente e domiciliado à Rua Constâncio Gomes, nº. 1.390, centro, Pedro 
Afonso/TO. DESPACHO: Evento 50: "(...) DEFIRO o pedido de citação editalícia (...) INTIME-SE. CUMPRA-SE. (...) Luciana 
Costa Aglantzakis - Juíza de Direito”. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância 
expediu-se o presente edital, que será devidamente publicado  no Diário da Justiça do Estado do Tocantins, na forma da 
Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins. EXPEDIDO em 17/02/2022, conferido 
e assinado por mim, Genivaldo Ferreira Figueiredo, Servidor de Secretaria, na forma do art. 152, I, do Código de Processo Civil 
- CPC 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
MEDIDAS PROTETIVAS DE  URGÊNCIA Nº 0002046-46.2021.8.27.2734 
AGRESSOR: ELIVALDO DOS SANTOS 
A Drº Ana Paula Araújo Aires TorÍbio, Juíza  de Direito e Diretora desta Comarca de Peixe/TO, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento que 
nos autos acima epigrafado fica INTIMADO o agressor ELIVALDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, filho de Lenildes dos 
Santos Rodrigues, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da decisão prolatada nos autos de 
Medidas Protetivas de Urgência n.º 0002046-46.2021.8.27.2734 no evento n.º 6,cuja parte final a seguir transcrita: 
“DESPACHO/DECISÃO , vistos, etc....  Isto posto, CONCEDO as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor 
de ELIVALDO DOS SANTOS pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 1. Deverá manter distância mínima de 200 (duzentos) 
metros da vítima L. D. S. R.; 2. Proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima vítima L. D. S. R., seus familiares e 
testemunhas seja diretamente ou através de terceiros, por meio de redes sociais ou por telefone.. Deixo consignado que à 
medida que proíbe a aproximação com a pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no 
ambiente forense, tanto neste juízo como perante a Vara de Família e Defensoria Pública. O autor desde já fica ciente que a 
cada e descumprimento comprovado, será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito à prisão 
preventiva por descumprimento da Medida Protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 
20 da Lei Maria da Penha. Em caso de descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima citadas, desde já 
a Polícia Militar está autorizada a prender e conduzir o autor à Central de Flagrante para o procedimento, valendo-se desta 
decisão como mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas. Obviamente, deverá a 
autoridade policial colher elementos de prova do descumprimento das medidas. (...) Intimem-se. Cumpra-se. Peixe-TO, Data 
certificada pelo sistema.  (ass) Ana Paula Araujo Aires Toribio - Juíza de Direito”. Fica ainda intimado de que a referida medida 
tem prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e depois de transcorrido o prazo e não sendo ratificada nos autos a necessidade da 
renovação das medidas, o mesmo será arquivado. Dado e Passado nesta Cidade de Peixe /TO, aos 17 de fevereiro de 2022. Eu, 
Caroline Costa Nazareno Adachi - Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, Juíza de 
Direito. 
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PONTE ALTA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O Dr. JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito nesta comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, 
processam-se os Autos de Ação Penal nº 0000047-23.2019.8.27.2736 em que o Ministério Público Estadual como autor move 
em desfavor de LUIZ RICARDI e ALVISE RODRIGUES ALVES, denunciados nos termos do artigo 163, parágrafo único, I, do 
Código Penal na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, por 02 (duas) vezes, sendo o presente para CITAR o réu ALVISE 
RODRIGUES ALVES, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias, responder a acusação por 
escrito, informando-o que na resposta, poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, aos 16 de fevereiro de 2022. Eu Gabriella Monteiro Valadares 
Azevedo, Chefe de Secretaria, digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por Dr. JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA, 
Juiz de Direito. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, processo crime nº. 00131745420218272737que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra JUCELIO MAGALHAES ALVES, brasileiro, nascido em 05/12/1988, filho de Valmiene Alves do Nascimento e Jurcelino 
Magalhaes Lima, inscrito no CPF sob o nº 71096982110, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes 
proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 
1º) Afastamento imediato do requerido do lar, domicílio, ou local de convivência com a vítima; 
2º) O requerido não poderá se aproximar da ofendida, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; 
3º) Proibição do requerido de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 
4º) Proibição do requerido de frequentar locais de trabalho, estudo, lazer, clubes, casas de parentes, entre outros locais de 
convivência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma. 
As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão 
ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de 
todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 17/02/2022. 
Alessandro Hofmann T. Mendes - Juiz de Direito. 
 

Central de execuções ficais 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de MAURO JULIO LEMOS, CNPJ/CPF nº 
71961542153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007181-98.2019.8.27.2737 - Chave: 193633831819, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 814,62 (oitocentos e quatorze reais e sessenta e dois 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional-
TO. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): ADAO GONCALVES DOS 
SANTOS - CPF/CNPJ Nº 54667720115, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da 
penhora realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 358,38 
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(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 
nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  opor embargos  conforme estabelece o art. 
16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, INGRID TAVARES PIRES , que digitei. Porto 
Nacional-TO. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de EMERSON VIEIRA CORREA, CNPJ/CPF nº 
05070832107, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0006066-42.2019.8.27.2737 - Chave: 223252541119, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.039,23 (um mil trinta e nove reais e vinte e três 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de DEUSIANO AZEVEDO, CNPJ/CPF nº 
16882830134, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0004991-07.2015.8.27.2737 - Chave: 910579762915, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº 
(3299/2011 Nº CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 597,04 (quinhentos e 
noventa e sete reais e quatro centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO, 16 de Fevereiro 
de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANA ROSA GUIMARÃES FONSECA, CNPJ/CPF 
nº 21774021153, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0005278-28.2019.8.27.2737 - Chave: 722649998519, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 3.479,08 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e 
oito centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 

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 0010687-19.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de INAELTON GLÓRIA DE 
AZEVEDO, CNPJ/CPF nº 59099526172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 28 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 ambos do Novo 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 SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) 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. 
Sem custas e sem honorários, considerando a não formação da relação processual já que sequer o executado foi citado, e a 
Fazenda Pública é isenta (art. 39, Lei 6830/80). Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito 
em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, INGRID TAVARES 
PIRES, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 310/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 14 de fevereiro de 2022 
Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO  que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
CONSIDERANDO  o disposto no SEI 22.0.000000650-9. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Lotar a servidora FABIANA DRUDI COSTA FLORES, matrícula funcional nº 277922, na 1ª VARA CRIMINAL desta 
Comarca de Porto Nacional- TO. 
Art. 2° - Anote-se em seus assentamentos funcionais. Encaminhe-se à Diretoria do Gestão de Pessoas deste Tribunal para 
conhecimento e juntada em dossiê funcional. 
Art. 3º - Esta Portaria vigora a partir do dia 02 de março de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS 
A Dra. ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, M.Mª. Juíza de Direito integrante do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM – Estado 
do Tocantins, em auxílio ao Juizo da 3ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela Portaria Nº 
150, de 28 de janeiro de 2022, 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 Monitória, Nº 0022550-65.2018.8.27.2706, Chave 
nº 768306630918, proposta por BANCO BRADESCO S.A em desfavor de MARTHA ANDRADE MARZOLA, sendo o presente 
Edital para INTIMAR a requerida MARTHA ANDRADE MARZOLA, brasileira, profissional liberal, inscrita no CPF sob o 
n.619.801.296-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo teor do Julgamento - Com Resolução do Mérito - 
Acolhimento de Embargos de Declaração do evento 94, parte DISPOSITIVA:"Ante o exposto, rogando escusas às partes pelo 
equívoco perpetrado, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, e no 
mérito ACOLHO-OS para corrigir a contradição constante na Sentença.Dessa forma, corrijo o Dispositivo da Sentença quanto 
aos juros de mora, passando a decisão a conter a seguinte redação:“Ex positis, extingo o feito com julgamento do mérito, nos 
termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos e fica constituído de pleno direito o título 
executivo judicial, em conformidade com o parágrafo 8º do artigo 702 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se o processo 
em observância ao disposto no artigo 513 e seguintes do mesmo código. Será iniciada a fase de cumprimento de sentença.  Em 
quinze dias deverá a Senhora Martha Andrade Marzola pagar a quantia devida (R$ 94.414,06) ao Banco Bradesco Sociedade 
Anônima. Não sendo a dívida satisfeita, a obrigação constituir-se-á em título executivo judicial. A quantia devida será atualizada 
por meio da correção monetária e juros. A correção monetária pelo índice INPC e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mês incidem a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a data do vencimento para prestação dos valores devidos por se tratar 
de mora ex re, frisando que tal valor já está atualizado até a propositura da Ação, devendo a atualização incidir de tal marco. 
Condeno a Ré ao pagamento das custas e taxa judiciárias, bem como honorários advocatícios da parte ex adversa, que ora fixo 
em 10% do valor da condenação. Transitada em julgado, com as cautelas de estilo, arquive-se o feito.”.Mantenho inalterados os 
demais termos da Sentença embargada (evento 82). Intimem-se. Cumpra-se.Palmas/TO, data certificada no sistema.ODETE 
BATISTA DIAS ALMEIDA, Juíza de Direito. 
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. Eu, 
Theresa D'avila Cunha ,Servidora de Secretária, que digitei. 
 

 

 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

4ª Vara Cível 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5019666-16.2012.8.27.2729 
AUTOR: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
RÉU: IGLESIA MACIEL DE SOUSA 
EDITAL Nº 4417160 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
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O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 4ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas 
atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o 
processo de nº. 5019666-16.2012.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de IGLESIA MACIEL DE SOUSA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada 
IGLESIA MACIEL DE SOUSA, CPF: 013.756.691-33, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente 
ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03 (três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora 
suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da 
execução, sendo o valor dado a causa de R$ 1.916,31 (um mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos). Fica ADVERTIDA a 
parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho do 
evento 104. 
 

PALMAS 
2ª Vara Civel 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0026758-86.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: LEILANY NORONHA DA SILVA 
RÉU: U2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
EDITAL Nº 4417721 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Civel de Palmas, no 
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de Palmas, 
tramita o processo de nº. 0026758-86.2019.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por LEILANY NORONHA DA 
SILVA, em desfavor de U2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte 
Executada U2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 13004059000108, atualmente em endereço incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor 
descrito na petição de cumprimento de sentença, quantia correspodente à R$ 85.826,25 (oitenta e cinco mil e oitocentos e vinte 
seis reais e vinte cinco centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 
509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 
1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, 
conforme determinado no Despacho do evento 63. 
OBSERVAÇÕES: 0026758-86.2019.8.27.2729 4417721 .V2 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta 

Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado 
mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar 
o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a 
chave do processo 661491947919 para acesso integral. Eu, Esly de Almeida Lopes Barros, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial 
Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 

Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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 4417721v2 e do código CRC 
6202003e. 
Informações adicionais da assinatura: 

Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 13/1/2022, às 15:53:39 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

Portaria Nº 332, de 16 de fevereiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 
22.0.000004590-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a disposição da servidora Régina Lúcia Cavalcante Nascimento, Oficiala de Justiça Avaliadora, para a Comarca 
de Araguaína, a partir da data de publicação deste ato. 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 336, de 17 de fevereiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o que consta nos autos SEI nº 21.0.000024495-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, até 28 de abril de 2022, os efeitos da Portaria nº. 2351, de 30 de setembro de 2021, que constituiu Grupo de 
Trabalho, com finalidade de seus membros elaborarem proposta de ato normativo para padronizar as rotinas das Centrais de 
Mandados Automatizadas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 338, de 17 de fevereiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o que consta dos autos SEI nº 21.0.000002700-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, até 28 de abril de 2022, os efeitos da Portaria nº. 1396, de 07 de junho de 2021, que constituiu Grupo de 
Trabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para realizar estudo e elaborar Termo de Cooperação Técnica 
a fim de estabelecer e organizar a implementação do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) junto aos Juizados da Infância e 
Juventude, bem como fornecer Atendimento Inicial Integrado aos adolescentes em conflito com a lei, conforme Recomendação 
CNJ nº. 87 de 20 de janeiro de 2021. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE 
GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES 

Enunciados 
Enunciado nº 6 - PRESIDÊNCIA/NUGEP/CINUGEP 
O Desembargador PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Presidente do Centro de Inteligência do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes, do Tribunal de Justiça do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, transmite à consideração 
dos senhores magistrados o presente ENUNCIADO, aprovado em reunião deste colegiado, ocorrida no dia 14/12/2021, para fins 
de possível uniformização de  procedimentos administrativos e jurisdicionais e aperfeiçoamento das rotinas processuais: 
Assunto: FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES COLETIVAS. PROCESSOS EXECUTIVOS LITISPENDENTES. 
Recomenda-se aos Juízes de Direito do Estado do Tocantins, com competência para processar e julgar os feitos em que a 
Fazenda Pública seja parte, que verifiquem, em consulta ao e-Proc, por meio do uso da ferramenta "busca por prevenção 
judicial", eventual ocorrência de litispendência e/ou coisa julgada entre ações coletivas e individuais ajuizadas em face do 
Estado ou Município, notadamente nos cumprimentos de sentença, a fim de se evitar o pagamento em duplicidade de diferenças 
salariais às mesmas pessoas. 
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Editais 

Edital Nº 67 / 2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVEX 
A Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, no uso de 
suas atribuições legais; 
  
COMUNICA a todos os que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que nos termos disciplinados no art. 23, da 
Lei Complementar nº 10/96, Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, c/c com o disposto no artigo 17, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Tocantins e art. 78, XX da Resolução Nº 8/2021do Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e ainda, o artigo 16 do Provimento n. 62/2017 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, a falsificação e reprodução do Selo de Fiscalização 128546AAA268703  - TSU, utilizado em 20/05/2021 para 
abertura de firma e confecção do cartão de assinaturas de Gabriel Fernandes Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 058.205.651-93, 
pela Serventia do 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Guaraí – TO. O Selo de Fiscalização teve seu código de segurança 
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alterado para TLG, bem como a falsificação de carimbos de identificação, assinaturas dos colaboradores e do Tabelião da 
Serventia. A falsificação se deu no reconhecimento de assinatura por autenticidade em Documento Único de Transferência - 
DUT de veículo em nome da Sra. Mariele Dias Ferreira e as assinaturas constantes no documento não correspondem com os 
utilizados pelos colaboradores e pelo Tabelião do Cartório. 
Palmas, 15 de fevereiro de 2022. 
  

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 74/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
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 2022/106771 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 
31378, o valor de R$ 6.580,80, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 1.226,61, descontado 
o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de 
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 20/02/2022 a 25/02/2022, com a 
finalidade de participar de visita institucional nos Tribunais de Justiça dos estados do Rio de janeiro, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, conforme o disposto do SEI 22.0.000004034-0.  

Art. 2º Conceder à servidora Sharllesandra Bezerra Lima, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, 
Matrícula 176832, o valor de R$ 5.231,53, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 20/02/2022 a 
25/02/2022, com a finalidade de participar de visita institucional nos Tribunais de Justiça dos estados do Rio de janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, conforme o disposto do SEI 22.0.000004034-0.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Paulo Costa Gomes, Matrícula 358436, o valor de R$ 5.231,53, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 20/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de participar de visita institucional 
nos Tribunais de Justiça dos estados do Rio de janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, conforme o disposto do SEI 
22.0.000004034-0.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Presley Cruz Nunes, Matrícula 357300, o valor de R$ 5.231,53, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 20/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de participar de visita institucional 
nos Tribunais de Justiça dos estados do Rio de janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, conforme o disposto do SEI 
22.0.000004034-0.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, o valor de R$ 5.231,53, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 20/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de participar de visita institucional 
nos Tribunais de Justiça dos estados do Rio de janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, conforme o disposto do SEI 
22.0.000004034-0.  

Art. 6º Conceder à servidora CEDIDA Milena Santana de Araujo Lima, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, 
Matrícula 357329, o valor de R$ 5.231,53, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 981,29, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Florianopolis-SC, no período de 20/02/2022 a 
25/02/2022, com a finalidade de participar de visita institucional nos Tribunais de Justiça dos estados do Rio de janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, conforme o disposto do SEI 22.0.000004034-0.  

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 75/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
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 2022/106745 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, o valor de R$ 1.606,88, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o 
valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-
TO, Miracema do Tocantins-TO, no período de 20/02/2022 a 26/02/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE 
MANDADOS AUTOMATIZADAS - Banco de Gestão de Mandados nas Comarcas de Miranorte e Miracema, conforme SEI 
21.0.000019051-6.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 1.606,88, 
relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, Miracema do Tocantins-TO, 
no período de 20/02/2022 a 26/02/2022, com a finalidade de implantação das CENTRAIS DE MANDADOS AUTOMATIZADAS - 
Banco de Gestão de Mandados nas Comarcas de Miranorte e Miracema, conforme SEI 21.0.000019051-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 76/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
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 2022/106827 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Edith Lazara Dourado Carvalho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 282149, o valor de R$ 
382,71, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Palmas-TO, no período de 
20/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de emissão e retirada de Certificado Digital Cert-JUS Institucional, conforme Service 
Desk R46039.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 77/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
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 2022/106825 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Aurenivea Souza Oliveira, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 234457, o valor de R$ 
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Palmas-TO, no período de 
24/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de Emissão e retirada de Certificado Digital Cert-JUS Institucional, conforme Service 
Desk R46250.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 78/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
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 2022/106829 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 203178, o valor de R$ 
382,71, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Palmas-TO, no período de 20/02/2022 a 21/02/2022, 
com a finalidade de Emissão e retirada de Certificado Digital Cert-JUS Institucional, conforme Service Desk R46043.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5132 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022 36 

 

 
 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 79/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
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 2022/106754 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª 
ENTRÂNCIA, Matrícula 178924, o valor de R$ 6.069,27, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário 
é R$ 919,95, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo 
com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 
2.238,57, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Belo Oriente-MG, no período de 01/02/2022 a 05/02/2022, com a 
finalidade de participar da posse da nova Diretoria do COCEVID - Colégio de Coordenadores Estaduais de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar, conforme SEI 22.0.000002081-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 80/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
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 2022/106865 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
21/02/2022 a 25/02/2022, com a finalidade de conduzir equipe de manutenção preventiva a referida comarca, conforme sei 
22.0.000000021-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 299/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 26/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000032245-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa VDR Automação Industrial - EIRELI, que objeto a aquisição de materiais elétricos para suprir as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 26/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matricula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 297/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 21/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000032251-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Szata Comércio Varejista - Ltda, que objeto a aquisição de materiais elétricos para suprir as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5132 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022 37 

 

 
 

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 21/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matricula nº 233558, como sua substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 81/2022, de 17 de fevereiro de 2022 
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 2022/106965 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 305,44, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, com a 
finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, conforme Sei n. 
22.0.000001211-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 305,44, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, com a 
finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, conforme Sei n. 
22.0.000001211-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 82/2022, de 17 de fevereiro de 2022 
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 2022/106930 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352773, 
o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, 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 17/02/2022 
a 17/02/2022, com a finalidade de realizar manutenção corretiva e preventiva, nas linhas telefônicas e ramais, conforme Service Desk 
R24193.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 83/2022, de 17 de fevereiro de 2022 
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 2022/106859 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, o valor de 
R$ 993,58, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 21/02/2022 a 
25/02/2022, com a finalidade de realizar manutenção preventiva / corretiva nos equipamentos de TIC, conforme SEI 21.0.000030685-9.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 76/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2021 
 PROCESSO 21.0.000032244-7 
CONTRATO Nº 23/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: ME Comércio de Ferragens e Ferramentas - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de 
manutenção predial 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 15.690,00 (quinze mil seiscentos e noventa reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 76/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2021 
 PROCESSO 21.0.000032241-2 
CONTRATO Nº 30/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tocantins Comércio de Materiais Elétricos - Ltda 
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços 
de manutenção predial 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 11.758,30 (onze mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 86/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2022 
 PROCESSO 22.0.000003404-9 
CONTRATO Nº 33/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: K G Ferraz EIRELI - ME 
OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de água mineral, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 18.825,60 (dezoito mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta 
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigência a partir de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no art. 57 
da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos produtos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 63/2021 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2021 
 PROCESSO 22.0.000004588-1 
CONTRATO Nº 36/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Optatec Impressão Digital - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e instalação de placas de sinalização 
e identificação diversas, em especial placas em braile para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 23.588,54 (vinte e três mil quinhentos e oitenta e oito 
reais e cinquenta e quatro centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário, conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 113/2020 
PROCESSO 20.0.000011751-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Jhadyle Tereza Pinheiro Massoli 
OBJETO: Fica descredenciada, a partir da assinatura deste Termo, Jhadyle Tereza Pinheiro Massoli, da prestação de serviços 
de Conciliador e Mediador, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins no Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Guaraí, com fulcro no subitem 8.1.3, da Cláusula Oitava do Termo de 
Credenciamento nº 113/2020.. 
DATA DA ASSINATURA: 14 de fevereiro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 349/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KLENHA MARA BARROS CAMARA , matrícula nº 358476, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 16/02 a 17/03/2022, a partir de 16/02/2022 até 17/03/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

PORTARIA FÉRIAS Nº 350/2022, de 16 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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 ZILVÂNIA PEREIRA MIRANDA MACHADO, matrícula nº 144458, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 16/02 a 17/03/2022, a partir de 16/02/2022 até 17/03/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 16/02 a 17/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Diretor do Foro 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 170/2022, de 17 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor ALDAIR MARQUES NETO, matrícula 
nº 84349, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS 
- CENTRAL DE MANDADOS, no período de 11/01/2022 a 25/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106950; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354476 ZEINA EL KADRE DE MELO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 11/01/2022 à 25/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 351/2022, de 17 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores Públicos, Lei 
1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no sistema 
eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor NIELY TALLES TAVARES DE SA, matrícula nº 352475, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 17/02 a 18/03/2022, a partir de 17/02/2022 até 18/03/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 09/10 a 07/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 171/2022, de 17 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora IVIA GLORIA DA SILVA SOARES, matrícula nº 228841, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL, no período de 31/01/2022 a 
04/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106932; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) servidor(a) 
afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

224069 GIANE CRISTINA DE CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 31/01/2022 à 04/02/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 172/2022, de 17 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor ALDAIR MARQUES NETO, matrícula 
nº 84349, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS 
- CENTRAL DE MANDADOS, no período de 26/01/2022 a 24/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/106962; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354476 ZEINA EL KADRE DE MELO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 26/01/2022 à 24/02/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 173/2022, de 17 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 25/2022, publicada no Diário da Justiça nº 5106, de 12/01/2022,  
RESOLVE: 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

 
ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 026, de 2022 –SEI Nº 22.0.000004159-2 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº 
016 de 2022 – SEI Nº 22.0.000004159-2, publicado no Diário da Justiça nº 5126, do dia 9 de fevereiro, de 2022, pp. 41-43, o 
nome do Ccurso  Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Prática  para CURSO BÁSICO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 
PARTE PRÁTICA – TURMAS I E II, a data de sua realização para o período 7 de março a 16 de dezembro de 2022, bem 
como os pré-requisitos para ingresso neste curso, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Onde lê-se:  
  
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 10 a 17 de fevereiro de 2022. 
Leia-se:  
1.3 Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 10 a 25 de fevereiro de 2022. 
  
Onde lê-se:  
1.4.4 Após a conferência pelo Nupemec da documentação exigida, o órgão repassará à Esmat a lista de alunos(as) aptos(as) 
para a matricula no referido curso, até o dia 21 de fevereiro de 2022; 
  
Leia-se:  
1.4.4 Após a conferência pelo Nupemec da documentação exigida, o órgão repassará à Esmat a lista de alunos(as) aptos(as) 
para a matricula no referido curso, até o dia 2 de março de 2022; 
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 2. VAGAS:  
Quantidade de Vagas: 45 
Turma I – 22 alunos 
Turma II – 23 alunos 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
Onde Lê-se: 
3.1 Serem tabeliães(ãs) e registradores(as) titulares ou delegatários(as) dos serviços notariais e registrais no Tocantins; 
3.2 Terem certificado de conclusão do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Teórica –, com carga horária de 40 horas-aula, 
ministrado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
3.3 Terem idade mínima de 21 anos; 
3.4 Terem diploma de curso de ensino superior concluído há pelo menos dois anos, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.140, de 2015, e do 
Anexo I da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de2010; 
3.5 Estarem no gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 14, § 1º, da Constituição Federal; 
3.6 Comprovarem o cumprimento das obrigações eleitorais; 
3.7 Apresentarem certidões dos distribuidores cíveis e criminais; 
3.8 Apresentarem os seguintes documentos: 
a) carteira de identidade; 
b) Cadastro de Pessoas Física (CPF); e 
c) comprovante de endereço. 

  
Leia-se: 
3.1 Para credenciar na Plataforma do CONCILIAJUD 
3.1.1 Serem tabeliães(ãs) e registradores(as) titulares ou delegatários(as) dos serviços notariais e registrais no Tocantins; 
3.1.2 Terem certificado de conclusão do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Teórica –, com carga horária de 40 horas-aula, 
ministrado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
3.1.3 Terem idade mínima de 21 anos; 
3.1.4 Terem diploma de curso de ensino superior concluído há pelo menos dois anos, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.140, de 2015, e do 
Anexo I da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, de2010; 
3.1.5 Estarem no gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 14, § 1º, da Constituição Federal; 
3.1.6 Comprovarem o cumprimento das obrigações eleitorais; 
3.1.7 Apresentarem certidões dos distribuidores cíveis e criminais; 
3.1.8 Apresentarem os seguintes documentos: 

a) carteira de identidade; 
b) Cadastro de Pessoas Física (CPF); e 
c) comprovante de endereço. 
 3.2 Para credenciar na Plataforma do TJTO 
3.2.1 Serem tabeliães(ãs) e registradores(as) titulares ou delegatários(as) dos serviços notariais e registrais no Tocantins; 
3.2.2 Terem certificado de conclusão do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Teórica –, com carga horária de 40 
horas-aula, ministrado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT); 
3.2.3 Estarem no gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 14, § 1º, da Constituição Federal; 
3.2.4 Comprovarem o cumprimento das obrigações eleitorais; 
3.2.5 Apresentarem certidões dos distribuidores cíveis e criminais; 
3.2.6 Apresentarem os seguintes documentos: 
a) carteira de identidade; 
b) Cadastro de Pessoas Física (CPF); e 
c) comprovante de endereço 
  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

Onde Lê-se:  
CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADOR EXTRAJUDICIAL – PARTE PRÁTICA 

  
Leia-se:  

CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADOR EXTRAJUDICIAL – PARTE PRÁTICA 
Turmas I e II 

Etapa Datas Carga Horária 

1ª ETAPA 
Observador(a)  

As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs 
para o ano de 2022, e serão repassadas aos alunos e às 
alunas posteriormente. 

20 horas-aula 

2ª ETAPA 
Comediador(a)  

As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs 
para o ano de 2022, e serão repassadas aos alunos e às 
alunas posteriormente 

20 horas-aula 
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3ª ETAPA 
Mediador(a) 

As datas serão definidas de acordo com a pauta dos Cejuscs 
para o ano de 2022, e serão repassadas aos alunos e às 
alunas posteriormente 

20 horas-aula 

Carga Horária Total                                                 60 horas-aula 

        

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

Palmas-TO, 17 de fevereiro de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 027, de 2022 – SEI Nº  22.0.000004874-0 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Curso eSocial: uma Visão Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas, e sua Simplificação – implantação à pratica,  a se realizar no período de 216 a 18 de março de 2022, 
 mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: eSocial 
Objetivo: Orientar os participantes quanto as informações que serão prestadas no eSocial e analisar os eventos trazidos no 
Manual de Orientações do eSocial. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 7 a 11 de março de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação das respectivas chefias, no Processo SEI específico e, após, validadas 
pela Secretaria Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense, com atuação em Palmas. 
Carga Horária: 16 horas-aula. 
Modalidade: Presencial 
Local: Sala de Aula da Esmat. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 30; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense, com atuação em Palmas 30 

  
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Servidores e servidras do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, lotados na Diretoria Geral, Diretoria de Gestão de 
Pessoas, Diretoria Financeira, Diretoria de Tecnologia da Informação,  Diretoria Administrativa, Controle Interno e Esmat. 
  
4.  FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades: no período de 16 a 18 de fevereiro de 2022, a serem 
desenvolvidas na modalidade presencial, conforme descrição no item 9; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-mail aos(às) 
alunos(as). Para tanto, os(as)  alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica 
Virtual (SAV); 
4.3 A frequência no curso será registrada de forma presencial pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
4.4 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.5 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
4.6 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no Diário da 
Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital. 
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

16/3/2022 Das 13h às 17h10 

RGPS E RPPS:  
Adaptação dos sistemas de Gestão de Pessoas e folha de pagamento ao 
eSocial; 
Sistema de envio dos eventos, mensageira e recebimento dos recibos 
eletrônicos; 
Penalidades através das resoluções existentes dos órgãos de controle; 
 Redução do número de eventos; 
 Flexibilização das regras de impedimento para o recebimento de 
informações; 
Prestações de informações destinadas ao cumprimento de obrigações 
fiscais, previdenciárias e depósitos de FGTS; 
Pagamento de autônomos; matricula única e CPF como identificador do 
trabalhador/servidor; Alteração, retificação e exclusão de eventos; 
Estrutura de eventos para o RGPS e RPPS. 

17/3/2022 Das 13h às 17h10 

RELACIONADOS A NÃO CONFORMIDADES DOS ITENS:  
Admissão e rescisão retroativas; 
Alterações contratuais retroativas; 
Férias em dobro não pagas; Entrega do CAT fora do prazo; 
Horas extras fixas delimitadas em acordo e com pagamento mensal; 
Eventos ou verbas com incidência incorreta; Notificações de Atestado de 
Saúde Ocupacional (ASO); 
Descontos indevidos e/ou sem autorização prévia na folha de pagamento; 
 CBO com incompatibilidade de grau de instrução; 
 Fechamentos retroativos; 
Laudos ambientais desatualizados; 
Adiantamento e pagamento extra folha; 
Ajuda de custo de natureza salarial; 
Atestados não lançados como afastamento; Isenções tributárias; 
Atestados retroativos; 
Trabalhadores sem vínculo ou terceirizados; Pagamentos fora do prazo; 
Admissões e demissões, qual a forma correta de se informar quando ocorrer 
e como informar se retroativa e quais punições; 
Envio de afastamento atrasado, como informar quais as punições, exemplo: 
salário maternidade; Alterações de Salário: como informar, se retroativo 
como fazer, exemplo promoção; 
CBO, o que é e para que serve e as implicações no eSocial; 
Pensão Judicial; 
Mandato sindical e licença por motivo de saúde. 

18/3/2022 Das 13h às 18h 

PONTOS CRÍTICOS:  
Demissões, admissões e pagamento retroativo de férias; 
Cargos e CBO e as incompatibilidades com a nomenclatura do cargo e com o 
nível de instrução indicado na classificação de ocupações; 
RAT, FAP e CNAE preponderante; Aposentadoria compulsória retroativa; 
Mandato eletivo e opção de remuneração; Cedência e Exercício como 
cessionário ou cedente; 
Pagamento de servidor por um fundo (ex.: fundo previdenciário). 
  
POSSÍVEIS MULTAS E SANÇÕES: 
Folha de pagamento; 
FGTS; 
Admissão de um colaborador; 
Alterações de contratos ou cadastros; 
CAT; 
Órgão e ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). 

Carga Horária Total     16 horas 
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Rômulo Borges Araújo 

Síntese do Currículo 

Diretor-Geral da Administração do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), Cavaleiro da 
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Formado em Administração de Empresas (FACAP) e Gestão 
de Recursos de Defesa da Escola Superior de Guerra-Governo Federal (ESG-CGERD), com 
Licenciatura em História (UPE), Pós Graduado em Gestão Pública (UNINOVE). Instrutor, palestrante 
e conferencista, atuando na capacitação de servidores, para o eSocial, do Ministério Público do 
Trabalho (DF), Ministério Público-TO, Superior Tribunal Militar, Tribunal Regional Federal 1-DF, 
Tribunal Regional Eleitoral-PE e BA, Tribunal de Contas Estadual-TE, ALESP-SP, Tribunal de Justiça-
RR; Câmara dos Deputados-SP. Ministrou cursos e treinamentos presenciais a todos os 24 (vinte e 
quatro) Tribunais Regionais do Trabalho, Prefeituras de Boa Vista-RR, Louveira-SP, Piracicaba–SP; 
Qualificou, de forma telepresencial, servidores e colaboradores do Governo do Mato Grosso do Sul, 
SEBRAE (MA-MS-MT-PB-RO-AC-RR), SENARMA, SESC (ES-MS); Concedeu treinamento on-line, 
na plataforma digital, aberta, do Ministério Público de RR, a todos os 27 (vinte e sete) Ministérios 
Públicos Estaduais brasileiros e Tribunal de Contas Estadual-TO. Realizou Mentoria ao Tribunal de 
Justiça de RR. Experiência na Organização dos Eventos Nacionais do eSocial para órgãos públicos 
nos estados de Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Manaus, Mato Grosso do Sul, Recife e São 
Paulo, na época, em conjunto com o Comitê Gestor Nacional. Responsável pela Implantação do 
Sistema de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento do TRT-2, implantação nacional do eSocial na 
Justiça do Trabalho, por meio do Comitê Gestor do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do 
Trabalho (cgSIGEP) - designado pelo CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho). 

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

Palmas-TO, 17 de fevereiro de 2022. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

EDITAL Nº 030, de 2022 – SEI Nº 22.0.000004889-9 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop Gestão do Tempo e Produtividade  – Turma II, a se realizar nos dias 21 e 23 
de março de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, 
conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Gestão do Tempo de Produtividade  – Turma II. 
Objetivo: Estimular a adoção de procedimentos e rotinas que favoreçam a produtividade na execução das tarefas diárias, 
sensibilizando os servidores e magistrados quanto à melhoria da necessidade de qualidade de vida durante as adequações às 
atividades em teletrabalho e redução da jornada para 6 horas. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 4 a 11 de março de 2022. 
Inscrições: As inscrições para servidores e servidoras e credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense serão 
realizadas via web, por meio de link disponibilizado no Portal da Esmat – http://esmat.tjto.jus.br/portal/. Após o período de 
inscrição, a Secretaria Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula. 
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras e magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 6 horas. 
Modalidade: À Distância 
Local: Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
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2. VAGAS 
 2.1 Quantidade de Vagas: 30 vagas; 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense 25 

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 
  

5 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
2.4 Os demais servidores interessados em participar do workshop, que não fizerem parte público definido no item 3.1 e tenham 
interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas. 
  
  3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e servidoras e magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(as) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar da atividade à distância, por meio da Plataforma Google 
Meet, nos dias 21 e 23 de março de 2022; 
4.2 O acesso dos alunos ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a frequência 
automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.3 Somente os alunos matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o desenvolvimento do 
Workshop; 
4.4 Todo o acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, onde somente os alunos que 
tiverem seu acesso pela SAV terá o registro da frequência no Workshop; 
4.5 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do evento. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário/Período Conteúdo Programático e/ou Atividades 

21/3/2022 
Segunda-feira 

Das 14h às 16h30 

Conteúdo: 
Planejamento da agenda/tempo; 
Ansiedade e pressão diária por resultado – Como administrar; 
Metodologia de Gestão do Tempo; 
- Organização; 
- Lista Mestra; 
- Agenda; 
- Prioridades; 
Exercício – Gerenciamento do Tempo; 
Abertura para perguntas. 
  
Interatividade e resposta às perguntas dos participantes. 

23/3/2022 
Quarta-feira 

Das 14h às 16h30 

Conteúdo: 
Como delegar tarefas; 
A importância de dizer “Não” nos momentos adequados para melhorar a 
produtividade; 
Produtividade e Metas; 
Como lidar com a Procrastinação; 
Uso adequado do e-mail, reuniões produtivas e organização do local de 
trabalho; 
Desperdiçadores de Tempo; 
Perguntas e encerramento. 
  
Interatividade e resposta às perguntas dos participantes. 

Carga Horária Total       6 horas-aulas 
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FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Marciléa Silva 

Síntese do Currículo 

Engenheira formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especializações e pós-
graduação em Gestão empresarial e Gestão de Pessoas na FGV. Possui 14 anos de atuação no meio 
corporativo e desde 2010 atua como Coach. Master Coach certificada em Coaching Executivo e 
Empresarial, Team Coaching, Coaching de Carreira e Life Coaching pelo Sociedade Brasileira de 
Coaching e pela ActionCoach México, com programas reconhecidos e aprovados pela ICF - 
International Coach Federation. Coautora do livro – O Poder do Coaching – Editora Besouro Box. 

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

  
Palmas-TO, 17 de fevereiro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 028, de 2022 –SEI Nº 21.0.000023555-2 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso DIREITO TRIBUTÁRIO a se realizar no período de 17 de março a 26 de abril de 
2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Direito Tributário 
Objetivo: Aplicar os novos entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, no que se refere às questões tributárias, 
assim como às controvérsias relacionadas aos tributos estaduais e municipais, aperfeiçoando seus entendimentos e sua prática 
jurisdicional. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 23 de fevereiro a 8 de março de 2022 
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat. 
Público-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense   
Carga horária: 40 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 40 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Unidade/Público Nº de Vagas 

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense 20 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense 20 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de 
inscrição. 
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5132 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022 48 

 

 
 

3.3 Que atuem preferencialmente nas Varas de Feitos da Fazenda e Registros Públicos, nas Varas de Execuções Fiscais e 
Saúde, ou que respondem pelas demandas tributárias. 
       
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Frequência 
A frequência no curso será registrada com base nos seguintes itens: 
4.1.1 50% pela participação nas videoconferências pelo Google Meet. Essa frequência será registrada no momento em que o(a) 
aluno(a) efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que 
será disponibilizado pela Coordenação do Curso no Mural de Avisos do AVA; 
41.2 50% pela participação nos fóruns de discussão formativa e na realização da atividade avaliativa proposta pelos facilitadores 
de aprendizagem, de acordo com o cronograma do curso. Ao final, a Secretaria Acadêmica gera o Relatório de Frequência 
consolidado; 
4.1.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. As 
dificuldades de acesso deverão ser printadas e enviadas por e-mail ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(NUFAM), para conhecimento e repasse ao setor de Tecnologia da Esmat. A infrequência nas videoconferências não poderá ser 
abonada sob nenhuma justificativa; 
4.1.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso esta será comunicada por e-
mail. Para tanto, os alunos e as alunas deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
4.2 Avaliação  
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da 
resolução das atividades propostas pelos professores/facilitadores de aprendizagem ao final da exposição dos conteúdos 
propostos para os quatro Módulos, em que será analisada a aquisição de conhecimentos que atendam ao objetivo geral de 
aplicar os novos entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, no que se refere às questões tributárias, assim como 
às controvérsias relacionadas aos tributos estaduais e municipais, aperfeiçoando seus entendimentos e sua prática jurisdicional e 
terá um valor de 10,0 pontos. Já a avaliação coletiva será realizada pelos facilitadores de aprendizagem, a partir da participação 
dos alunos e das alunas nas videoconferências pelo Google Meet, participação nos fóruns de discussão formativa, em cada 
Módulo, caracterizando-se, assim, a avaliação contínua do curso; 
4.2.2 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
4.2.3 Os alunos matriculados e as alunas matriculados(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 
12 de setembro de 2018, e também às regras previstas neste Edital. 
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
5.1 Cronograma  

AMBIENTAÇÃO 

Data/Período De 17 a 21 de março de 2022 

Proposta para o Curso 
Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle, 
para apresentação do curso, com tutoriais para que os(as) alunos(as) possam se apropriar das 
ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD. 

Carga Horária 2 horas-aula 

MÓDULO I 

Tema Direito Tributário e a Prática da Execução Fiscal – Parte 1 

Data/Período De 22 a 28 de março de 2022 

Professor Wagner Roby Gidaro 

Conteúdos Programáticos 

1. O rito da Lei nº 6.830, de 1980, os precedentes atuais dos Tribunais Superiores (STJ e STF) na 
matéria e técnicas para otimizar o julgamento dos executivos fiscais; 
2. Divulgação e orientação sobre os bancos de precedentes disponíveis nos Tribunais Superiores, 
a fim de facilitar a pesquisa e a consulta nestes bancos; 
3. Orientações nos movimentos do processo judicial fiscal para mitigar eventuais equívocos dos 
que nele atuam. 

Objetivo Específico do Módulo 

 Compreender o rito da Lei nº 6.830, de 1980, com intuito de facilitar as análises 
processuais relacionadas aos feitos executivos fiscais; 

 Facilitar a utilização dos bancos de precedentes disponíveis nos Tribunais Superiores 
para otimizar e aperfeiçoar os julgamentos dos feitos executivos; 

 Minimizar os equívocos nos lançamentos das movimentações processuais, atendendo a 
TPU, no que diz respeito às execuções fiscais. 

Metodologia do Módulo 
Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
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Webaula 1 no Google Meet 
Data: 22 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Webaula 2 no Google Meet 
Data: 24 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
Módulo. 

 Fórum de Discussão Formativa. 

Carga Horária Total 8 horas-aula 

MÓDULO II 

Tema Direito Tributário e a Prática da Execução Fiscal – Parte 2 

Data/Período De 29 de março a 4 de abril de 2022 

Professor Wagner Roby Gidaro 

Conteúdos Programáticos 

1. Divulgação e orientação sobre operacionalização dos sistemas eletrônicos disponíveis 
(RENAJUD, INFOJUD, CNIB, entre outros) para consulta de bens e endereços, visando à 
celeridade  e à efetividade das execuções fiscais; 

2. Orientações sobre o gerenciamento dos processos suspensos/sobrestamento, em 
arquivo provisório, reunião de processos contra o mesmo devedor, extinção por inércia 
das partes e/ou em razão do valor mínimo para ajuizamento instituído por lei estadual ou 
municipal; 

3. Gerenciamento do acervo processual em execução fiscal: Rotina de Trabalho; 
4. Organização Cartorária; gerenciamento dos conflitos em execução fiscal por meio de 

transação, demandas pré-processuais e mutirões. Novas perspectivas à execução fiscal. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Conhecer a estrutura e funcionamento dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder 
Judiciário para facilitar a utilização dos recursos disponíveis, com intuito de garantir 
efetividade às buscas de bens do devedor; 

 Otimizar a atividade jurisdicional e as funções administrativas de gestão do Gabinete e da 
Secretaria. 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
Webaula 3 no Google Meet 
Data: 29 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Webaula 4 no Google Meet 
Data: 31 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o 
acompanhamento de alunos e de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
Módulo. 

 Fórum de Discussão Formativa. 
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Carga Horária Total 8 horas-aula 

MÓDULO III 

Tema Direito Tributário e a Prática da Execução Fiscal – Parte 3 

Data/Período De 5 a 10 de abril de 2022 

Professor Renato Siqueira de Pretto 

Conteúdos Programáticos 
1. Atualização doutrinária e jurisprudencial relativa à constituição do crédito tributário; 
2. Atualização doutrinária e jurisprudencial pertinente aos tributos de competência estadual 
(ITCMD, ICMS e IPVA) e municipal (IPTU, ITBI e ISS). 

Objetivo Específico do Módulo 

 Decidir os feitos executivos, levando em consideração os precedentes dos tribunais 
superiores e doutrinas atuais acerca dos temas discutidos no presente Módulo, de forma 
a atender ao princípio da segurança jurídica e a aplicação da sistemática da força dos 
precedentes prevista no Código de Processo Civil, de 2015. 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
Webaula 5 no Google Meet 
Data: 5 de abril de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Webaula 6 no Google Meet 
Data: 7 de abril de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o 
acompanhamento de alunos e de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
Módulo. 

 Fórum de Discussão Formativa. 

Carga Horária Total 8 horas-aula 

MÓDULO IV 

Tema Direito Tributário e a Prática da Execução Fiscal – Parte 4 

Data/Período De 11 a 18 de abril de 2022 

Professor Renato Siqueira de Pretto 

Conteúdos Programáticos 

1. Dinâmica da aplicação da substituição tributária e do diferencial de alíquota (DIFAL) no ICMS; 
2. Prescrição intercorrente, redirecionamento da execução fiscal, medidas executivas atípicas e a 
Execução Fiscal; 
3. Propostas legislativas à desjudicialização da Execução Fiscal. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Atualizar servidores e magistrados quanto aos temas de grande relevância no juízo fiscal, 
observando as tendências legislativas, doutrinárias, jurisprudenciais aplicados em casos 
de substituição tributária e diferencial de alíquota; 

 Atualizar servidores e magistrados acerca da aplicação do instituto da prescrição 
intercorrente, principalmente no que tange à data que deve ser considerado o marco 
inicial para a contagem do prazo prescricional; 

  Debater acerca dos projetos em tramitação no congresso que tratam da 
desjudicialização dos créditos tributários. 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
Webaula 7 no Google Meet 
Data: 11 de abril de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Webaula 8 no Google Meet 
Data: 12 de abril de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
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Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
Módulo. 

 Fórum de Discussão Formativa. 

Carga Horária Total 8 horas-aula 

ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO 

Data/Período de Postagem De 19 a 22 de abril de 2022 

Metodologia Proposta para 
Execução da Atividade 
Avaliativa 

Postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
  

 Fórum TIRA-DÚVIDAS para a atividade avaliativa. 

 A atividade avaliativa será desenvolvida individualmente e terá um valor de 10,0 pontos. 
Para a execução da proposta avaliativa, os discentes deverão se apropriar dos 
conhecimentos ministrados durante as videoconferências, pela leitura do material 
disponível na plataforma, pela discussão nos fóruns formativos e utilizar o senso crítico 
diante da temática na escrita do texto. 

 Os discentes deverão postar a atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
impreterivelmente na data prevista em cronograma. 

 Os facilitadores de aprendizagem farão a correção da atividade e darão o feedback com 
a nota aos alunos e às alunas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem até a data prevista 
em cronograma. 

Período de Correção pelo(a)  
Professor(a)  

De 19 a 25 de abril de 2022 

Carga horária 5 horas-aula 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO 

Data/Período Dia 26 de abril de 2022 

Atribuição dos(as) 
Facilitadores(as) de 
Aprendizagem 

Correção da atividade avaliativa pelos facilitadores de aprendizagem. 
Fechamento do Diário Eletrônico pelos facilitadores de aprendizagem. 

Atribuição dos(as) Discentes 
Avaliação de reação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, dos professores, 
facilitadores de aprendizagem, da metodologia aplicada. 

Carga Horária 1 hora-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

Modalidade de Ensino à 
Distância 

Ambientação 2 horas-aula 

40 horas-aula 

Webaulas síncronas 16 horas-aula 

Interatividade assíncrona no AVA 16 horas-aula 

Atividade Avaliativa 5 horas-aula 

Avaliação de Reação/Fechamento do curso 1 hora-aula 

          

5.1 PROFESSORES E FACILITADORES DE APRENDIZAGEM 

5.1.1 

Nome Wagner Roby Gidaro 

Síntese do Currículo 

Graduado em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 1990. Mestre em Direito 
Processual Civil, pela Universidade Paulista, 2004. Mestre em Direito Processual, pela Universidade 
de São Paulo, 2010. Doutor em Direito do Estado, pela Universidade de São Paulo, 2017. Atualmente 
é juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, órgão do Tribunal de Justiça do Estado 
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de São Paulo, e professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP). Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Direito Administrativo e Direito Processual Civil. 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/0424181273866572 

5.1.2 

Nome Renato Siqueira de Pretto 

Síntese do Currículo 

Mestre em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos, pelo Instituição Toledo de Ensino de Bauru, 
2002. Doutor em Direito do Estado, pela PUC/SP, 2009. Professor da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas (PUCCAMP). Professor assistente do curso de Especialização em Direito da Escola 
Paulista da Magistratura em Campinas. Professor de Direito Tributário do Complexo de Ensino Renato 
Saraiva (CERS). Coordenador do Núcleo de Estudos em Direito Constitucional da Escola Paulista da 
Magistratura. Juiz de Direito no TJSP. 
Fonte:  http://lattes.cnpq.br/9645764695724572 

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

EDITAL nº 031, de 2022 –SEI Nº 22.0.000004872-4 
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso NOVOS RUMOS NA GESTÃO DE PRECATÓRIOS a se realizar no período de 14 
de março a 15 de abril de de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados 
à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Nome: Novos Rumos na Gestão de Precatórios 
Objetivo: Aplicar, a partir de aprofundada análise da Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça, de 2019, as regras atuais que 
devem ser seguidas pelos tribunais de Justiça para a adequada gestão dos precatórios e Requisição de Pequeno Valor (RPV), desde sua 
expedição e requisição, organização da ordem cronológica, verificação do adimplemento pelos entes devedores, até o efetivo pagamento 
aos credores. 
Período de inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 22 de fevereiro a 3 de março de 2022 
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat. 
Público-Alvo: Magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense   
Carga horária: 30 horas 
Modalidade: EaD 
Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, considerando-se os 
critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 40 
  
2.2 Distribuição das Vagas: 
  

Unidade/Público Nº de Vagas 

Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense 24 

Servidores do Poder Judiciário Tocantinense 16 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
  
2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de 
inscrição. 
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3. PRÉ-REQUISITOS  
  
3.1 Serem magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense; 
  
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
  
3.3 Que atuem preferencialmente na gestão dos Precatórios e lotados na Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins.. 
  

4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
  
4.1 Frequência 
  
A frequência no curso será registrada com base nos seguintes itens: 
  
4.1.1 50% pela participação nas videoconferências pelo Google Meet. Essa frequência será registrada no momento em que o(a) 
aluno(a) efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que 
será disponibilizado pela Coordenação do Curso no Mural de Avisos do AVA; 
  
4.1.2 50% pela participação nos fóruns de discussão formativa e na realização da atividade avaliativa proposta pelos facilitadores 
de aprendizagem de acordo com o cronograma do curso. Ao final, a Secretaria Acadêmica gera o Relatório de Frequência 
consolidado; 
  
4.1.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. As 
dificuldades de acesso deverão ser printadas e enviadas por e-mail ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(NUFAM), para conhecimento e repasse ao setor de Tecnologia da Esmat. A infrequência nas videoconferências não poderá ser 
abonada sob nenhuma justificativa; 
  
4.1.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso esta será comunicada por e-
mail. Para tanto, os alunos e as alunas deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
4.2 Avaliação  
  
4.2.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da 
execução da atividade avaliativa proposta pelos professores, em que será analisada a aquisição de conhecimentos que atendam 
ao objetivo geral de aplicar os novos entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, no que se refere às questões 
tributárias, assim como às controvérsias relacionadas aos tributos estaduais e municipais, aperfeiçoando seus entendimentos e 
sua prática jurisdicional e terá um valor de 10,0 pontos. Já a avaliação coletiva será realizada pelos facilitadores de 
aprendizagem, a partir da participação dos alunos e das alunas nas videoconferências pelo Google Meet, participação nos fóruns 
de discussão formativa, em cada Módulo, caracterizando-se, assim, a avaliação contínua do curso; 
  
4.2.2 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
  
4.2.3 Os alunos matriculados e as alunas matriculados(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 
12 de setembro de 2018, e também às regras previstas neste Edital. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
5.1 Cronograma  
  

NOVOS RUMOS NA GESTÃO DE PRECATÓRIOS   

AMBIENTAÇÃO   

De 14 a 16 de março de 2022 
Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle, 
para apresentação do curso, com tutoriais para que os(as) alunos(as) possam se apropriar das 
ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD. 

Carga Horária 2 horas-aula 

MÓDULO I 

Indicativos Conteúdo Programático e/ou Atividades 
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Data/Período Do dia 16 a 22 de março de 2022 

Tema A Resolução nº 303, de 2019.   

Professor Luís Paulo Aliende Ribeiro 

Conteúdos Programáticos 

 A Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça, de 2019; 
 Histórico; 
 Objetivos; 
 As atribuições dos Tribunais de Justiça na gestão de precatórios; 
 Expedição de precatórios e RPVs A ordem cronológica; 
 As listas; 
 O aporte de recursos no regime ordinário; 
 Medidas tendentes a garantir o adimplemento; 
 Verificação da regularidade das requisições; 
 Atualização; 
 Revisão, nos limites das atribuições de gestão do presidente do Tribunal. 

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Compreender a Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça, de 2019, em seus 
antecedentes, histórico de elaboração e objetivos do FONAPREC e do CNJ na edição 
desse ato normativo; 

 Utilizar a disciplina da expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais previstas 
no art. 100 da Constituição Federal no âmbito do Poder Judiciário, como definidas na 
Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça, de 2019. 

Metodologia do 
Módulo/Disciplina 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 1 no Google Meet 
Data: 16 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 6 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 6 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com o facilitador de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
Módulo; 

 Fórum de Discussão Formativa. 

Carga Horária do Módulo 8 horas-aula   

MÓDULO II 

Indicativos Conteúdo Programático e/ou Atividades 

Data/Período De 22 a 29 de março de 2022 

Tema A parcela superpreferencial e as inovações das EC nº 113, de 2021, e 114, de 2021    

Professor Francisco Eduardo Fontenele Batista 

Conteúdos Programáticos 

•       As preferências previstas na Constituição Federal; 
•       A parcela superpreferencial e as regras constitucionais; 
•       Atuação do Juízo na expedição da requisição; 
•       Atuação dos gestores de precatórios; 
•       Peculiaridades da parcela superpreferencial nos regimes ordinário e geral; 
•       Precatórios e a nova redação do art. 100 da Constituição Federal: atualidades, prazo para 
expedição e data de apresentação, atualização, graça constitucional e anatocismo. 
  

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Apropriar-se da inovação expressa na Resolução nº 303 do Conselho Nacional de 
Justiça, de 2019, referente à parcela superpreferencial, para a compreensão dessa 
inovação, tanto no exercício da atividade jurisdicional como na função administrativa de 
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gestão; 

•     Inteirar-se sobre o debate acerca das novas regras constitucionais quanto à expedição e 
atualização dos precatórios. 

Metodologia do 
Módulo/Disciplina 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 2 no Google Meet 
Data: 23 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 6 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 6 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com o facilitador de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática do 
módulo; 

 Fórum de Discussão Formativa. 

Carga Horária do Módulo 8 horas-aula   

MÓDULO III   

Indicativos Conteúdo Programático e/ou Atividades   

Data/Período Do dia 30 de março a 5 de abril de 2022   

Tema O regime Especial    

Professor Luís Paulo Aliende Ribeiro   

Conteúdos Programáticos 

 As contas especiais; 
 O Comitê gestor e suas atribuições; 
 A amortização da dívida. Amortização mensal; 
 Amortização pelo uso facultativo e adicional de recursos não orçamentários; 
 Plano Anual de Pagamento. Medidas aplicáveis nos casos de não liberação tempestiva 

de recursos; 
 Retenção dos repasses constitucionais. Sequestro Cadastro de Devedores 

Inadimplentes – Cedinprec; 
 Adaptação dos Tribunais às novas regras da Resolução nº 303 do Conselho Nacional 

de Justiça, de 2019. 

  

Objetivos Específicos do 
Módulo 

 Compreender as medidas aplicáveis, no Regime Especial, para as hipóteses de não 
liberação tempestiva de recursos; 

 Conhecer a estrutura e funcionamento do Cadastro de Devedores Inadimplentes – 
Cedinprec e as atribuições de adaptação dos Tribunais às novas regras, nos termos 
das disposições finais da Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça, de 2019. 

  

Metodologia do 
Módulo/Disciplina 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 3 no Google Meet 
Data: 30 de março de 2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

  

Carga Horária Assíncrona – 6 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 6 horas de estudos. 
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 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de 
alunos e de alunas com o facilitador de aprendizagem; 

 Utilização de slides, vídeos, documentários, cartilhas, artigos para ilustrar a temática 
do módulo; 

 Fórum de Discussão Formativa. 

Referencial Bibliográfico do 
Módulo/Disciplina 

Incluído no item 16 deste Projeto.   

Carga Horária do Módulo 8 horas-aula   

ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO   

Data/Período de postagem De 6 a 10 de abril de 2022   

Metodologia Proposta para 
Execução da Atividade 
Avaliativa 

Postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
  

 Fórum TIRA-DÚVIDAS para a atividade Avaliativa; 

  

 A atividade avaliativa será desenvolvida individualmente e terá um valor de 10,0 
pontos. Para a execução da proposta avaliativa, os discentes deverão se apropriar dos 
conhecimentos ministrados durante as videoconferências, pela leitura do material 
disponível na plataforma, pela discussão nos fóruns formativos, e utilizar o senso 
crítico diante da temática na escrita do texto; 

  

 Os discentes deverão postar a atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
impreterivelmente na data prevista em cronograma; 

  

 Os facilitadores de aprendizagem farão a correção da atividade e darão o feedback 
com a nota aos alunos e às alunas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem até a data 
prevista em cronograma. 

  

  

Período de Correção pelo 
Facilitador 

De 6 a 14 de abril de 2022   

Carga Horária 3 horas-aula   

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO   

Dia 15 de abril de 2022 O(A) aluno(a) deverá avaliar a estrutura curricular, o professor e a metodologia aplicada.   

Carga Horária 1 hora-aula   

    

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 30 horas-aula   

    

5.1 PROFESSORES E FACILITADORES DE APRENDIZAGEM   

5.1.1   

Nome Luís Paulo Aliende Ribeiro   

Síntese do Currículo 

Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo em exercício na 1ª Câmara de Direito Público. Foi 
coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios (DEPRE), do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Doutor em Direito do Estado, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a tese “A 
Regulação da Função Notarial e de Registro”. Foi juiz auxiliar da Corregedoria da Justiça de São Paulo, 
integrando a “Equipe do Extrajudicial” e por várias vezes convocado pela Corregedoria Nacional de Justiça 
(CNJ) para inspeções e atuações voltadas às atividades extrajudiciais e de precatórios. É coordenador do 
Curso de Especialização em Direito Público. Formador e professor assistente na Escola Paulista da 
Magistratura (EPM). É membro do Fórum Nacional de Precatórios (FONAPREC), do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Membro titular da Câmara de Regulação do Agente Regulador do ONR. 
Fonte: Enviado por e-mail pelo professor. 
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5.1.2   

Nome Francisco Eduardo Fontenele Batista   

Síntese do Currículo 

Graduado em Direito, pela Universidade de Fortaleza, 1996. Pós-Graduado em Processo Civil, 
pela Universidade Federal do Ceará. Especialista Lato Sensu, em parceria com a Escola da 
Magistratura do Estado do Ceará. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
desde 1998. Atualmente na titularidade do 2º Juizado Auxiliar da Fazenda Pública de Fortaleza. 
Juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos biênios 2011-2013; 
2013-2015; e 2015-2016. Ex-Secretário-Geral da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios 
dos Tribunais de Justiça. Atualmente membro do Conselho Consultivo do referido órgão. 
Formador certificado pela Enfam. Professor do Curso de Pós-Graduação da Escola da 
Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC). Ex-membro da Comissão Legislativa Permanente do 
Fórum Nacional de Precatórios (FONAPREC), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Fonte: Enviado por e-mail pelo professor. 

  

              

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

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
JONAS DEMOSTENE RAMOS 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 
DIRETOR  FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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