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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040878-03.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: CONDONIMIO PALMEIRA IMPERIAL (AUTOR) 
ADVOGADOS: LEONARDO MENESES MACIEL – OAB/TO 004221 E KELLY LORRANY SILVA PEREIRA – OAB/TO 009919 
APELADA: THAÍS KENNIA DE SOUZA MARTINS LIMA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte arcar com os honorários advocatícios de advogados que contratar, de modo que não 
há falar em condenação da parte contrária no pagamento de tal valor. Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso 
apelatório, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade, entrementes, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, 
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a JUÍZA SILVANA MARIA 
PARFIENIUKA. Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça,  MARCOS LUCIANO 
BIGNOTI. Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005379-74.2022.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0007962-42.2022.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: P. R. B. DE F. 
ADVOGADO: ULISSES NOGUEIRA VASCONCELOS – OAB/TO 005437 
AGRAVADO: N. A. R. N. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS SONEGADOS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO 
COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO PARCELADO DAS DESPESAS PROCESSUAIS POSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO. 1.1 A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 
presunção juris tantum, de que a pessoa que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo, 
sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, admitindo, portanto, o indeferimento desde que fundamentado em 
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 1.2 Não há de se falar em deferimento de assistência jud iciária à 
pessoa que deixa de comprovar a alegada crise financeira, sobretudo quando os demais elementos dos autos revelam o caráter 
de abastança, mostrando-se razoável a decisão do magistrado singular que indefere a gratuidade judiciária, permitindo, contudo, 
o pagamento parcelado das custas em 8 (oito) vezes e a taxa judiciária em 2 (duas) vezes. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento para manter incólume a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, 
permitindo, contudo, o parcelamento da taxa judiciária em 2 (duas) parcelas, nos termos do artigo 91 do Código Tributário do 
Estado do Tocantins, e o parcelamento das Custas em 8 (oito) vezes, nos termos do artigo 3º do Provimento nº 7, de 2017, da 
CCJUS/TJTO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 20 de julho de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001633-04.2022.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002608-30.2021.8.27.2710/TO 
RELATORA: JUÍZA SILVANA MARIA PARFIENIUK 
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS-TO 
PROC. MUNICÍPIO: NATANAEL GALVAO LUZ   
AGRAVADO: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOMINIAL DO AUTOMÓVEL ENTREGUE PELA 
REQUERIDA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA DEMANDADA NO VALOR DO AUTOMÓVEL. 
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL 
OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO FEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DA RÉ NA RESOLUÇÃO DA CELEUMA. 
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu, o autor informou que realizou pregão presencial para aquisição de 
veículos (Edital nº 036/2020), oportunidade em que a requerida sagrou-se vencedora entregando o primeiro automóvel previsto 
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na proposta. Contudo, ao tentar realizar o licenciamento do referido automóvel, o Detran negou o procedimento “em razão do 
CNPJ do emitente não conferir com o CNPJ de faturamento”. Em sede de tutela de urgência, pretende a indisponibilidade de 
valores do requerido no valor do automóvel em questão. 2. Os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de 
Processo Civil, constituem a defesa de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre 
bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 3. No caso dos autos, inexistem notícias de 
que o recorrido esteja se recusando na resolução da celeuma ou dilapidando o seu patrimônio a ponto de não ter o suficiente 
para honrar os compromissos pactuados com a recorrente, o que afasta a probabilidade do direito. Ainda, não obstante a 
alegação de notificação extrajudicial, não há comprovação de envio ao demandado ou do respectivo recebimento por ele. 4. Não 
se revela prudente que se permita o imediato arresto patrimonial, nos termos pretendidos na peça de ingresso, uma vez que a 
questão enseja maior dilação probatória a fim de que se esclareça, com maior detalhamento, a origem da impossibilidade de 
licenciamento veicular e a respectiva responsabilidade da parte demandada nesta situação. 5. A medida liminar vindicada não 
objetiva, a princípio, resguardar o resultado útil do objeto processual - que é a regularização do documento fiscal (item “d” da 
petição vestibular) -, mas, sim, assegurar eventual compensação decorrente da impossibilidade do cumprimento da obrigação de 
fazer, situação a ser declarada na fase executiva, em caso de procedência da ação. 6. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso, contudo, e NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão objurgada, nos termos do voto da 
Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Alemida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dr. Marcos Luciano Bignoti. Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003898-81.2020.8.27.2721/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003898-81.2020.8.27.2721/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROC. ESTADO: KLEDSON DE MOURA LIMA  
APELADOS: FRANCISCA DE ASSIS BEZERRA G. DALL'AGNOL (AUTOR), HAMERSON GOMES DALL AGNOL (AUTOR), 
HANDERSON GOMES DALL AGNOL (AUTOR) E HANDRESSA GOMES DALL AGNOL (AUTOR) 
ADVOGADOS: SANDER FERREIRA MARTINELLI NUNES – OAB/TO 006687 E DENISE PEREIRA DE FRANÇA – OAB/TO 
009715 
APELADO: LUIZ CARLOS DALL AGNOL (AUTOR) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. CUSTEIO DE UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA EM HOSPITAL PARTICULAR. POSTERIOR DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO NA REDE PÚBLICA. ÓBITO DO 
PACIENTE. REEMBOLSO DOS GASTOS DIRECIONADO AO ESTADO DO TOCANTINS. OBRIGAÇÃO MANTIDA. O quadro de 
limitação financeira dos familiares que se viram compelidos a buscar formas de subsidiar a internação do patriarca (vítima de  
atropelamento por caminhão) em unidade de terapia intensiva particular, de forma emergencial, sobretudo mediante utilização de 
reservas pessoais e contribuições por doação, conclama, após o óbito do paciente, o direcionamento do reembolso das 
despesas médicas devidamente comprovadas ao Estado do Tocantins. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA 
BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO. Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o percentual fixado a título de 
honorários incidirá em observância à ordem legal preconizada, adequação que se faz necessária quando visualizado ter sido 
determinada pelo valor da causa, apesar da condenação. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DO TOCANTINS, apenas para determinar que o percentual de honorários 
advocatícios fixados na origem incida sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 20 de julho de 
2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000466-53.2022.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: AMILTON MORAIS DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA – OAB/TO 009166 
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES. 
TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O surgimento da 
pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do 
direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, a luz da 
teoria da “actio nata”. 2. Mostra-se inaplicável ao presente caso a teoria da “actio nata”, porquanto não demonstrou a parte autora 
que somente teve conhecimento do desconto do empréstimo consignado em questão, que alega não ter contratado, em outubro 
de 2021, ônus que lhe competia, não sendo crível admitir a tese de que uma pessoa tenha descontos em seu benefício 
previdenciário durante 02 (dois) anos sem perceber, vindo somente a discutir sua irregularidade depois de transcorrido mais de 
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07 (sete) anos da liquidação do contrato. 3. Inexistindo dúvida acerca da aplicação do CDC às instituições financeiras, por força 
de disposição legal que regula as relações consumeristas (art. 2º e 3º do CDC), bem como do verbete Sumular 297 do STJ, à 
espécie aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC. 4. Assim, considerando a fluência do 
prazo quinquenal do art. 27 do CDC, não merece reparo a sentença que reconheceu fulminada a pretensão autoral pela 
prescrição. 5. A fim de se resguardar a segurança jurídica, eis que não se pode permitir que, sob a alegação de tratar-se de 
pessoa idosa, se perpetue a pretensão autoral, configurando clara ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade. 6. Recurso 
conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 12ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso 
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de primeiro grau, nos seus exatos termos. Em 
observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 12% (doze 
por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestados, contudo, em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita, nos termos 
do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e 
a Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de 
Justiça, MARCOS LUCIANO BIGNOTI. Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002953-89.2022.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003639-91.2022.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: GENIVAL CORDEIRO DA SILVA 
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA – OAB/TO 005225 
AGRAVADO: HELIS FERNANDA RODRIGUES CORDEIRO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CONCLUSÃO DE 
CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. 
DECISÃO MANTIDA. 1.1. A alegação de maioridade, conclusão de curso superior e capacidade laborativa não exime o 
alimentante da obrigação de prestar alimentos, quando não há nos Autos elementos que comprovem a capacidade financeira da 
parte agravada. 1.2. In casu, a decisão liminar em favor do agravante esbarraria no impedimento sumular que preceitua que, o 
cancelamento da pensão alimentícia está sujeita a decisão judicial, mediante contraditório, o que não houve nem na ação de 
origem nem no recurso, por falta de citação da requerida (Súmula 358 do STJ).    
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos 
aqui alinhavados, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 20 de julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024249-90.2016.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR) 
ADVOGADO: ANDRÉ NIETO MOYA – OAB/SP 235738 
APELADO: ELISIO LOPES GONÇALVES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.  EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15. INÉRCIA CARACTERIZADA. REALIZADA A INTIMAÇÃO 
PESSOAL DO AUTOR. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. OBSERVÂNCIA DOS §§ 
1º E 6º DO ARTIGO 485 DO CPC/15. MULTA. ARTIGO 1.022, §2º, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE INTENTO 
PROTELATÓRIO. DECOTE DA SANÇÃO. 1- Quando o demandante, intimado regularmente para se manifestar nos autos, 
permanecer inerte, não resta outra conduta ao julgador que não pôr termo ao processo com espeque no inciso III e § 1º do art.  
485 do Código de Processo Civil. 2 - É prescindível o requerimento expresso da parte contrária se o §6º do artigo 485 do CPC/15 
é claro no sentido de que o pressuposto só se aplica acaso tenha sido ofertada a contestação, e, na hipótese em testilha, não 
foram ofertados embargos pelo Executado. 3 - Por tratar-se de sanção por inércia, a hipótese de extinção do feito por falta de 
impulsionamento pela parte interessada tem qualidade objetiva de sorte que cabe ao magistrado avaliar no caso sub judice o 
intento de abandonar o processo, inclusive, podendo aceitar a diligência pendente após o transcurso do prazo legal. 4 - Na 
hipótese, não há que se falar em aproveitamento de atos judiciais cuja aplicação tem por base a observância dos Princípios da 
celeridade e encomia processual como forma de dar eficiência à realização da justiça, o que vai de encontro com a situação 
posta nos autos, haja vista que a inércia injustificada do Exequente/Apelante obstaculiza e sobrecarrega, desnecessariamente, a 
máquina judiciária. 5- A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios gera a imposição de multa, nos 
termos do art. 1.026, § 2º, do CPC de 2015. Todavia, a multa é indevida se a interposição do recurso não revelou intenção 
deliberada do recorrente em procrastinar o feito, mas sim de obter efetiva tutela jurisdicional. 6- Apelação Cível conhecida e 
parcialmente provida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação Cível para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para decotar a imposição da multa com base no 
artigo 1.022, §6º, do CPC/15, mantendo, de resto, incólume a Sentença. Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § e 11, do 
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CPC/15 ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 20 de 
julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000464-83.2022.8.27.2731/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: AMILTON MORAIS DA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA – OAB/TO 009166 
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE 
DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEGATIVA DE 
PACTUAÇÃO PELO AUTOR - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. Fundada a 
demanda de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, na 
ausência de contratação do mútuo, que redundou em descontos mensais dos proventos de aposentadoria da parte autora , a 
ação está submetida ao prazo prescricional quinquenal, do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, funcionando, como 
termo inicial, a data de vencimento da última parcela, momento que os efeitos do pacto se exaurem da órbita jurídica da vítima. 
Ultrapassado, na hipótese, o lapso temporal, irretocável a sentença que pronunciou a prescrição da ação. 
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, 20 de julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035025-52.2016.8.27.2729/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0035025-52.2016.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
DEF. PÚBLICO: DANILO FRASSETO MICHELINI  
APELADO: F. R. DE S. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA. SENTENÇA EXTINÇÃO. SEM MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR ÍNFIMO OU IRRISÓRIO. 
NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. Não há qualquer previsão legal para extinção do cumprimento de sentença, por 
falta de interesse processual, em razão de o crédito ser de pequena monta. Assim, negar à Defensoria Pública a possibilidade de 
executar seus créditos de pequeno valor (que representam relevante parcela de sua atuação, consubstanciada em demandas de 
alimentos/divórcio/guarda, cujos honorários são comumente fixados em baixos valores) com fundamento na falta de interesse 
econômico, viola o direito de acesso à justiça (artigo 5o XXXV). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento à presente Apelação, a fim de cassar a Sentença para determinar o retorno dos Autos à origem, a fim de que tenha 
regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 06 de julho de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000799-59.2022.8.27.2713/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S/A (AUTOR) 
ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA – OAB/SP 115665 
APELADO: ANTONIO SOARES PINTO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. MORA DO FIDUCIANTE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. É cediço que, no caso da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-lei 911/69, a 
notificação do devedor é pressuposto essencial, devendo ser comprovada na inicial para que se possa deferir a liminar. Afinal, é 
necessário avisar o devedor de que, não purgada a mora ou comprovado o pagamento, há a possibilidade da busca e apreensão 
do bem pelo credor.  E, sendo a comprovação da mora não só requisito necessário à concessão da liminar de busca e 
apreensão, mas também pressuposto necessário ao seu processamento, sua ausência leva à extinção do feito sem resolução de 
mérito. 2. Na ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor se dá através de notificação/intimação 
extrajudicial, que deve ser remetida ao endereço do devedor constante no contrato, por via postal e com aviso de recebimento, 
não sendo exigível a assinatura pessoal do destinatário, mas sua efetiva entrega; ou pelo protesto do título. 3. No caso em 
apreço, verifica-se que a instituição financeira procedeu à notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico do devedor (e-
mail), e não por carta com AR para seu endereço residencial, inexistindo, ainda, prova do recebimento pelo réu, como determina 
a lei. 4. Não tendo a instituição autora/apelante se desincumbido do ônus de comprovar a notificação válida da parte 
requerida/apelada quanto à sua mora contratual, nos termos estabelecidos no § 2º, do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, impõe-se 
a extinção do processo sem resolução do mérito, face a ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, 
tal como procedido na origem. 5. Recurso conhecido e improvido. 
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ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 13ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso 
apelatório, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade, entrementes, no mérito, NEGO-LHE 
PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença vergastada. Descabida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais 
neste grau recursal, ante a ausência de sua fixação na sentença combatida, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram 
acompanhando o Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e a Juíza SILVANA MARIA 
PARFIENIUKA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de Justiça, ANA PAULA 
REIGOTA FERREIRA CATINI. Palmas, 20 de julho de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de citação e intimação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da 1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
 CITAR o (a) acusado(a): ROBSON LIMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16.04.2001, filho de Leila Silva Lima e 
Francisco de Assis Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº. 080.600.271-90, residente na Rua das Craviunas, nº. 54, Setor 
Araguaína Sul, Araguaína-TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do 
Código Penal, nos autos da ação penal nº 0010628-22.2021.8.27.2706, 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, 
cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 05 de agosto de 2022. Eu, Horades da Costa Messias,Técnica 
Judiciária, digitei o presente. 
 
Edital de citação e intimação com prazo de 15 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da 1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
 CITAR o (a) acusado(a): TIAGO DA CUNHA LIMA, brasileiro, nascido em 12/07/1991, filho de Amilson Pereira da Cunha e Rita 
Pereira Lima, inscrito no CPF nº 047.998.051-93, RG nº 1164126 SESP/Policia Civil/TO, residente na Av. Raizal, s/n, setor 
Canaã, Araguaína-TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do artigo 155, §4º, I, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, 
caput, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0011017-07.2021.8.27.2706, 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, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 05 de agosto de 2022. Eu, Horades da Costa Messias, 
Técnica Judiciária, digitei o presente. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
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 Divórcio Litigioso, processo n° 0022057-83.2021.8.27.2706 requerido por SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS, em face 
de RAIMUNDO MENDES DOS SANTOS, sendo o presente para citar o(a) requerido(a), Sr(a). RAIMUNDO MENDES DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 026.723.633-66, estando em lugar incerto e não 
sabido, para todos os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de revelia e confissão, com fundamento nos artigos 335 e 344 do CPC/2015. 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 05/08/2022. Eu, Sandra Maria 
Sales Belo Vinhal, Técnica do Judiciário, que o digitei e subscrevi. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
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. FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 
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00167100620208272706, ajuizada por NAIANE PAIVA NOLETO, brasileira, solteira, manicure, portadora do Registro Geral 
nº1.385.532, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 066.639.471-76, residente e domiciliada na Rua 19, nº 
426, Quadra 33, Lote 12, Setor Vila Norte, CEP: 77825-804, Araguaína-TO, em face de DALVANGRA PAIVA 
NOLETO, inscrito(a) no RG sob o nº 1.319.2015, SSP/TO e CPF/MF sob o nº 704.519.361-08, nascido(a) em 18/04/1995, natural 
Araguaína/TO, cuja certidão de nascimento foi lavrada sob a matricula 126995 01 55 1999 1 00072 135 0079684 17 do Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Naturais de Araguaína/TO, residente no mesmo endereço da curadora, acometica/diagnosticada 
com Paralisia Celebral, CID 10 G80.9. Pela Juíza, no evento 53, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC/15, decreto a interdição de DALVANGRA PAIVA NOLETO, 
declarando-a incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial e ainda para praticar os atos da vida civil, 
nomeando-lhes como curadora sua irmã NAIANE PAIVA NOLETO. Advirto a Curadora de que não poderá, por qualquer 
modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, devendo os 
valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a especialização de 
hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no Registro Civil e a publicação, por três 
vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, 
nos termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. Lavre-se o respectivo termo, se 
necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C". E, para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 04/07/2022. Eu, Ana Cláudia Sousa da Silva, Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 5003859-
59.2011.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de, AZELY MOREIRA DE JESUS e CRISTIANO ALVES 
DOMINGUES, CPF nº 96390824149 e 83664165187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tomar ciência do inteiro teor do 
despacho proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "PROCEDER a INTIMAÇÃO da parte acima 
identificada, ou na pessoa de seu representante legal, caso possua, para, querendo, opor os embargos à execução fiscal 
no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16, § 3º da LEF, uma vez que, manteve-se inerte à intimação para 
comprovar se a quantida tornada indisponível em sua conta bancária era impenhorável. Tudo em conformidade com a(o) 
r. despacho/decisão proferido(a) no evento n.º 38, que determinou a penhora on-line, no qual, foi 
BLOQUEADO/TRANSFERIDO a quantia de R$ 1.692,99 (Um mil e seiscentos e noventa e dois reais e noventa e 
nove centavos) através do sistema Sisbajud.". 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 nes ta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JUCÉLIA DE ALMEIDA 
PEDROSO SOUZA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6076720  
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 5000280-
84.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de KEILA RUBIA NEVES DE SOUZA, CPF N° 300.349.302-72 e KEILA RUBIA NEVES DE SOUZA, CNPJ e 
03.251.891/0001-47, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 168 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada no evento 129 para 
RECONHECER a nulidade de citação editalícia (evento 01, DESP6), e a consequente PRESCRIÇÃO da presente execução 
fiscal, motivo pelo o qual EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo 
Civil, e artigos 156, V, e 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Pautado no entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do 
princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, 
determino as seguintes providências: Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; Intime-se a parte 
executada, através de sua advogada, acerca do conteúdo da presente sentença; Proceda-se a desvinculação da Defensoria 
Pública, e associe a advogada da parte executada; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens em sua 
titularidade; 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
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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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6071009  
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 5001744-
36.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de IVANISE ALVES DE BRITO, sendo o mesmo para 
INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o 
exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédi to 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.". 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (PRAZO 15 DIAS) Nº 6072451  
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 5001695-
92.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ELZA MARIA DE MELO RIBEIRO FONSECA, 
CNPJ/CPF nº 928.439.648-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 57 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, 
RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do 
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se.". 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 05 
dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6072651 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; 
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II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se 
os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6072986 
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 5000484-
65.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de NICANOR LUIZ DA SILVA, IRENE CIRINO FERRO e LUIZ & CIRINO LTDA, CNPJ/CPF nº 134.809.521-00, 
287.912.231-72 e 01.732.338/0001-09, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 41 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo 
nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito 
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do 
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial 
de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se". 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO 
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DO EDITAL (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6073048  
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 5001466-
06.2007.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE XAVIER PEREIRA, sendo o mesmo para 
INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 65 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, 
com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao 
caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se.". 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DO EDITAL (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6073294  
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 5001120-
21.2008.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de IMOBILIARIA ARAGUAINA SOCIEDADE CIVIL 
LTDA, CNPJ/CPF nº 02.115.335/0001-80, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento 
n.º 44 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 
1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito 
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo 
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Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do 
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se.". 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 05 
dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6074069 
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 5000728-
76.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de JOÃO HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE, CARMENLUCE BRITO ANDRADE PEREIRA e AMARO E 
ANDRADE LTDA, CNPJ/CPF nº 011.116.591-17, 914.255.901-44 e 07.729.602/0001-23, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no 
citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se". 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.  
 
EDITAL INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6074148  
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 5000813-
28.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de COMETA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ N° 02.314.021/0002-98, LOURIVAL DE JESUS, CPF 
N° 650.617.137-53 e MASIL TORRES PESSOA n° 516.045.666-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 57 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado 
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e 
consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 
1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas 
processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo 
contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a 
obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 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 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III). Publique-se. Registre-se.". 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 
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Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 05ias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6074398  
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 5000479-
28.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de VÂNIA DA SILVA SOARES CPF N° 490.610.622-68 e V DA SILVA SOARES - MECNPJ N° 07.087.132/0001-41, sendo 
o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 45 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
"...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.". 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL 
ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6074523  
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 5000471-
51.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de JOSE CARLOS DOS SANTOS PALHARES, CPF N° 282.965.913-91 e J C DOS SANTOS PALHARES, CNPJ 
06.138.083/0001-66, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 45 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, 
RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do 
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.". 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6074859  
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 5000352-
90.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de SEBASTIÃO VIEIRA MOURA, CPF N° 794.859.011-00, ALESSANDRO WALTER ALVES GONÇALVES, CPF 
N° 859.506.291-91 e TERRAPLAN COM. E IND. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ N° 07.581.257/0004-76, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 55 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
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condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 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 TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).  Publique-se. 
Registre-se.". 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6075728 
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 5000167-
67.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de SHARLY WANDERSON CARNEIRO BENEVIDES, e SILVA BENEVIDES & GOMES LTDA, CNPJ/CPF nº 644.721.081-
00, e 01.190.165/0001-36, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 102 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada no evento 96, e com 
respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, declaro a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente, 
para que no prazo de 30 (trinta) dias tome ciência quanto ao teor da presente sentença; 2. Intime-se a parte executada, através 
de seus advogados, para que no prazo de 15 (quinze) dias tome ciência quanto ao teor da presente sentença; 3. Proceda-se o 
Cartório com as diligências necessárias para que seja efetuado o levantamento do valor constrito em favor da empresa (evento 
66); 4. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 5. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se". E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficia l 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6075976 
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 5001701-
02.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de PERIN COMER. DE BEBIDAS LTDA, CNPJ/CPF nº 
(#)CPFREULISTA(#), sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 27 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, 
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios , tendo 
em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar 
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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 05 dias do mês de agosto de 
2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6077157 
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 5001719-
23.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RUBENS LUIZ SOARES, CPF nº 131.725.731-68, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 26 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).  Publique-se. 
Registre-se". 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 05 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024015-75.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: PALMASFER COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS LTDA - 
ME 
RÉU: ELSON VIEIRA SANTOS 
RÉU: EMILSON VIEIRA SANTOS 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam 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 advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença, bem como a pessoa jurídica executada; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. 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; 
3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda ao 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. 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.Intimem-se.  Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024748-07.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCOS ELENILDO DE SOUSA LEITE 
Ante o 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 advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados 
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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. 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. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 5001792-92.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JURACI VIEIRA DOS SANTOS 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.  
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003370-58.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CLARICE PEREIRA MENDES 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. Cumpra-se.   
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001766-94.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FÁBRICA DE MOVEIS DE ARAGUAINA LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfe ito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).  
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019436-84.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MAURICIO ALVARENGA ROCHA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor do exequente, do montante constrito nos autos, mais rendimentos, nos termos 
do petitório do evento 40, ANEXO2. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 3. 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 
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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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003395-71.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CRISTIANO FERNANDES MATEUS 
Ante o 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 advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao ofício 
circular nº 218/2017/presidencia/diger/difin/dfesp, de 23.08.2017, proceda ao 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. 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. Cumpra-se.   
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000133-79.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ALFRIDES BAUER 
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 o exequente da presente sentença. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000623-02.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ALESSANDRO JOSE DE ARAUJO FALCÃO 
RÉU: A. J. DE ARAUJO FALCAO 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003384-08.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA FERREIRA DE SIQUEIRA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004279-66.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SILVESTRE JULIO SOUZA DA SILVEIRA 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
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vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o exequente do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após o 
transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001721-90.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO BARROS DE SOUSA 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. Cumpra-se.   
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014540-95.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE DONIZETE RAMOS DA SILVA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Considerando que a quantia constrita nos autos não foi utilizada para pagamento do débito, EXPEÇA-SE 
ALVARÁ em favor da parte exequida, para liberação dos valores penhorados no evento 27, devendo o Cartório proceder com as 
diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-
se as liberações necessárias. 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; 3. 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 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. 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. Cumpra-
se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001099-06.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NORTINVEST FOMENTO E PARTICIPACOES LTDA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação em honorários advocatícios, uma vez que já arbitrados nos autos de nº 0010768-11.2020.8.27.2700, como também 
às custas processuais finais, pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; 
REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma esta obrigação. Intimo as partes quanto ao conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Promova-se o desfazimento de 
quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime 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, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000701-93.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARIA FERREIRA GARCIA 
RÉU: JAIRO GARCIA VIEIRA 
RÉU: ALTO ESTILO MODA ARAGUAINA LIMITADA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
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exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000605-78.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ANTONIA EDJANE BEZERRA CANUTO 
RÉU: ANTONIA EDJANE BEZERRA CANUTO 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo a 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020840-15.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA 
RÉU: ANTÔNIO SOARES NETO 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000569-36.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: DARCY JERONIMA CABRAL GOUVEIA 
RÉU: CARMEN MARIA GOUVEIA 
RÉU: D J CABRAL GOUVEIA E CIA LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 
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apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008374-13.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DJANIRA MARTINS DA SILVA 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença ante a renúncia ao prazo recursal. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública que certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-
se.   
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000568-51.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MANOEL PEREIRA DA SILVA 
RÉU: ELIETE DE SOUSA SANTOS SILVA 
RÉU: KE METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo a 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023231-64.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FLAVIA ROCHA BRILHANTE VENDRAMINI 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000558-07.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: RANIERI CONRADO SANTOS AMORIM 
RÉU: IEDA MAIA MAGALHAES AMORIM 
RÉU: CONRADO & MAIA LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo a 
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exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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;2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002815-41.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: BENITO ROLANDO GUTIERREZ MARTINEZ 
Ante ao exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.  Sob a 
égide do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento das despesas processuais, caso haja. Sem condenação 
ao pagamento de honorários advocatícios. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. 2. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. 3. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000068-63.2003.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: VALDIMIR ALVES DE CASTRO 
RÉU: VALDIMIR ALVES DE CASTRO 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001639-54.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE LUIZ VINHAL 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recu rso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000048-72.2003.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: FRANCISCA BATISTA BRAGA SOBRINHO 
RÉU: FRANCISCA BATISTA BRAGA SOBRINHO 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada no evento 27, com o fim de reconhecer a prescrição do 
crédito tributário executório e consequentemente EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 
Código de Processo Civil e artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, redação anterior 
a LC 118/2005. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. 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 em sua 
titularidade; 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021927-93.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOANA MACIEL DIAS 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028047-89.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - TO 
RÉU: CLEOMAR VIEIRA DINIZ 
Ante o 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 ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o 
pagamento do débito ocorreu em momento anterior à citação, bem como às despesas processuais finais, uma vez que não foi 
instaurada lide. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. Proceda com o recolhimento do mandado de citação 
pendente de cumprimento. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000484-65.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: NICANOR LUIZ DA SILVA 
RÉU: IRENE CIRINO FERRO 
RÉU: LUIZ & CIRINO LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025742-35.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VALDERINA NORONHA DE SOUZA 
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Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008779-49.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FABIO ROGERIO PIRES E OUTRO 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após o 
transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008646-07.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VINICIUS MULATO MARQUES 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. Cumpra-se.   
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018588-97.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GILSON AFONSO RODRIGUES FILHO 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021098-15.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: AMADO CUSTÓDIO DA SILVA (ESPÓLIO) 
Ante o 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, face ao pagamento. Sem condenação às custas processuais finais, uma vez que a quitação do 
débito ocorreu em momento anterior a citação. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente 
acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025476-48.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GERALDA ALVES DE LIMA 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5243 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022 22 

 

 
 

Ante o exposto, diante da ausência de interesse de agir, verificado pelo valor da causa abaixo do teto legalmente 
estabelecido, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que decorrido o trânsito em julgado 
ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. 
Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027914-47.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PAULO MARTINS DA CONCEIÇAO 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024714-32.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCIA NATALIE QUEIROZ BARRETO 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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; 3. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007302-88.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: HANDERSON RODRIGUES PEREIRA 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019892-39.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DOMINGOS ALVES DE SOUSA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006580-20.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE RIBEIRO DE MIRANDA 
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Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.  Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008285-46.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: CABRAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA 
RÉU: GENIVAN CABRAL BARBOSA 
RÉU: MARIA ELIZA BARBOSA 
RÉU: MAURICIO CABRAL BARBOSA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a pessoa jurídica e o sócio 
responsável GENIVAN CABRAL BARVOSA ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. 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; 
2 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027511-78.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: KACIA ALVES TEIXEIRA LESSA 
Ante o 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 advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000728-76.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: JOÃO HENRIQUE JUNIOR AMARO DE ANDRADE 
RÉU: CARMENLUCE BRITO ANDRADE PEREIRA 
RÉU: AMARO E ANDRADE LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024639-90.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCELA PINHEIRO DAMASCENO PIRES 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005782-93.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, caso não tenham sido pagos, 
bem como às custas processuais finais, uma vez que a quitação do débito ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da 
presente execução (evento 18). Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001863-94.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARILDA TAVARES DE OLIVEIRA 
Ante o 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, contudo, deixo de determinar a remessa à COJUN, uma vez que 
não há o nº de CPF da executada informado nos autos, o que impossibilita tal cobrança. Os honorários advocatícios foram 
devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. 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; 2. Certificado o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003770-72.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: POLLIANA AIRES CARNEIRO 
Ante o 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 advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, 
de 23.08.2017, proceda ao 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; 2. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020849-35.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: WESLEY ALVES FERREIRA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
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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; 2. 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 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. 3. 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.Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009356-27.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAQUIM GONÇALVES MONTES 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023512-20.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GIZEUDA DA SILVA NATALINO 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que certificado 
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027128-03.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA JOSE SOUZA MELO 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004280-22.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SONIA REGIA ALVES SOUSA QUEIROZ 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide.Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo 
da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000566-96.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: JUCIARA MARIA GONCALVES FIGUEIROA 
RÉU: JOSÉ VICTOR FIGUEIROA FILHO 
RÉU: GRANJEL AVICOLA E PECUARIA LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
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causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo a 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005515-34.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: PALMASFER COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS LTDA - 
ME 
RÉU: ELSON VIEIRA SANTOS 
RÉU: EMILSON VIEIRA SANTOS 
Ante o 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 o executado Elson 
Vieira Santos ao pagamento das despesas processuais, caso haja. Os demais executados não foram citados, havendo ausência 
de instauração de lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. 4. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000699-62.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GELSON FERRETTI 
Ante o 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 custas processuais finais, tendo em vista que o 
pagamento do débito se efetivou em momento anterior ao ato citatório (evento 12). Os honorários advocatícios foram 
devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026854-39.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCA RIBEIRO ALVES 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000376-55.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: HELLEN FHABIANE XAVIER 
RÉU: H.F.XAVIER ME 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
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Saúde Pública que: 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023334-71.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MATEUS BRINGEL OLIVEIRA DUARTE 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. 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 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. 
2. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020990-54.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ROMILDO ANTONIO ALVES 
Ante o 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 advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. 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. Cumpra-se.   
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003286-91.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MICHELLE SOARES VAZ ROCHA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. 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 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; 2. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009929-65.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EUNICE MARTINS ARAUJO 
Ante o 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 advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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 
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dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.   
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000585-24.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: SINVAL DE MATOS SILVA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, bem como às custas 
processuais finais, uma vez que a quitação ocorreu em momento anterior a citação. Intimo o exequente acerca do conteúdo 
da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027115-04.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS 
Ante o 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 haja. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca 
do teor da presente sentença; 2. Intime-se a executada, através de seu advogado, quanto ao teor da presente sentença; 
3. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 4.  Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. 5. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO.Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026239-49.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FERNANDO ROCHA CAMPOS 
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 18. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente em razão da renúncia ao 
prazo recursal; 2. Intime o executado da presente sentença; 3. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre 
bens de titularidade da 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000167-67.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: SHARLY WANDERSON CARNEIRO BENEVIDES 
RÉU: LUZIA ALVES DE MACEDO 
RÉU: GUIOMAR CARVALHO SILVA GOMES 
RÉU: SILVA BENEVIDES & GOMES LTDA 
Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada no evento 96, e com respaldo no citado Recurso Especial 
Repetitivo nº 1.340.553, declaro a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do 
princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que 
o exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao 
pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente, para que no prazo de 30 (trinta) dias tome ciência quanto ao teor da 
presente sentença; 2. Intime-se a parte executada, através de seus advogados, para que no prazo de 15 (quinze) dias tome 
ciência quanto ao teor da presente sentença; 3. Proceda-se o Cartório com as diligências necessárias para que seja efetuado o 
levantamento do valor constrito em favor da empresa (evento 66); 4. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos 
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impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando 
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; 5. 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recu rso 
(CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0011182-88.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADAO ALVES DOS SANTOS 
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. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que 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. 
Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0030028-90.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TEREZINHA DE JESUS DIAS VANDERLEY 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam 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 advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca 
do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000607-48.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ADRIANO BARBOSA DA SILVA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo a 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0015543-17.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: AGICE CARVALHO DE ARRUDA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001701-02.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PERIN COMER. DE BEBIDAS LTDA 
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Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000067-36.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ROSSINE AIRES GUIMARÃES 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026276-76.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: APOLINARIA RODRIGUES DE CARVALHO 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença.Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010799-13.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA LUISA ALVES DE SOUSA 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029595-86.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSUE LUSTOSA SOUSA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. Certificado trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000624-84.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: VILMA KLIEMANN 
RÉU: EUGEN KLIEMANN 
RÉU: EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022598-87.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: KAYTHIUCCE MONICK COELHO E SILVA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 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. 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.  Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010071-69.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: WENESLEYDE RESPLANDES DE OLIVEIRA SANTOS 
Ante o 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, face ao pagamento. Sem condenação da parte executada aos honorários advocatícios, bem como 
às custas processuais finais, uma vez que o pagamento do débito principal ocorreu em momento anterior à citação.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028208-02.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LUCELIA FLORENTINA ROSA DA SILVA OLIVEIRA 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. 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 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. 2. 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. Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000644-75.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ADRIANO HONORIO DA SILVA 
RÉU: ADRIANO HONORIO DA SILVA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).  Publique-se. 
Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000194-50.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: OSVANDO VAZ PINTO 
RÉU: OSVANDO VAZ PINTO 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.  
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000068-92.2005.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: CECILIA JOSÉ RIBEIRO 
RÉU: C J RIBEIRO 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se.  
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001719-23.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RUBENS LUIZ SOARES 
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Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 2. 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024880-98.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAQUIM GONCALVES MONTES MATTOS 
Ante o 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 ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após o 
transito em julgado, volvam-se os autos para o arquivo definitivo com as devidas cautelas de praxe. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029856-17.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NAPOLEAO PEREIRA DOS SANTOS 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029661-66.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JARDENIR JORGE FREDERICO 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados.  Intimo as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 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; 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 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. 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. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028635-96.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CLEMILTON MACIEL GAMA DE ALENCAR 
Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente acerca da presente sentença ante a renúncia ao prazo recursal. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. 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; 2. 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 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 
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dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1857/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 04 de agosto de 2022 
Lotar servidora estatutária na Central de Mandados da Comarca de Araguaína/TO, para atuar como técnico judiciário, e dá 
outras providências. 
Excelentíssimo Diretor do Foro da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, o Juiz de Direito FABIANO RIBEIRO, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 10, de 11/01/1996, e, 
Considerando a necessidade de otimizar o desempenho jurisdicional na Central de Mandados da Comarca de Araguaína/TO, e 
a rotina de trabalho naquela serventia; 
Considerando o interesse e a conveniência da Administração Pública; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c” da Lei Complementar nº. 10, de 11.01.1996. 
R E S O L V E: 
Artigo 1º. Lotar a servidora Joseni Henrique Cavalcante Oliveira, matrícula funcional nº 136064, na Central de Mandados 
desta Comarca de Araguaína/TO, a partir desta data. 
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
  

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

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: 0005354-77.2021.8.27.2706 
Acusado: F. R. D. S. 
Vítima: M. E. D. S. L. 
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(m) INTIMADO(A)(s): M. E. D. S. L., brasileira, nascida 
em 08/10/1971, filiação: Maria Aldenir Silva, portadora do CPF nº 640.722.401-25, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: Diante do exposto, nos termos do artigo 
22, da Lei nº. 11.340/06, determino: 
A- o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência do Sr. FRANCISCO RONALDO DA SILVA com a ofendida; 
B- proibição para que o Sr. FRANCISCO RONALDO DA SILVA entre em contato com a ofendida, por qualquer meio de 
comunicação; 
C- proibição para que o Sr. FRANCISCO RONALDO DA SILVA se aproxime da ofendida, bem como das testemunhas, devendo 
este manter uma distância de no mínimo 200 (duzentos) metros das referidas pessoas. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0002448-56.2017.8.27.2706 
Acusado: JOSE WILSON DE BRITO 
 Vítima: JACIMÁ DA SILVA CORDEIRO DE BRITO 
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(m) INTIMADA: JACIMÁ DA SILVA CORDEIRO DE 
BRITO, brasileira, natural de Açailândia-TO, casada, agente de saúde, filha de Cirineu Domingos Cordeiro e Maria José da Silva 
Cordeiro, CPF nº 401.940.353-87, atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSE WILSON DE BRITO, já qualificado nos autos, pelo crime descrito na denúncia". 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, 21 de junho de 2022. Eu,  Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi. 
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AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Vara 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação Cumprimento de sentença (processo nº 0004413-91.2016.8.27.2710), tendo como 
Requerente H.S.T.S. Representado por sua genitora Antonia Soares dos Santos. Sendo o presente para INTIMAR o requerido 
JOSÉ TAVEIRA RODRIGUES FILHO, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento das parcelas correspondentes às 
três parcelas vencidas anteriormente ao protocolo do requerimento da execução, no valor reclamado, acrescido do valor 
das parcelas que se vencerem no curso do processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto (CPC, 528, § 1º), de prisão civil (CPC, 528, § 3º) ou, alternativamente e 
a critério da parte exequente, expropriação de bens (CPC, 530), bem como nomeação de curador, intime-se para pagar 
as custas processuais, se houver, verba que deve ser ressalvada no mandado, eis que o inadimplemento não sujeita a 
prisão (apenas constrição patrimonial).  E para que ninguém  alegue ignorância,  mandou  expedir o presente Edital que será 
publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Augustinópolis-TO, aos 02/08/2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, (Servidora de Secretaria), que digitei.JEFFERSON DAVID 
ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de execução de titulo extrajudicial (processo nº 0001793-77.2014.8.27.2710), tendo como 
exequente José Livino dos Santos e como parte executada Ademar da Silva Barros. Sendo o presente 
para  CITAR o executado ADEMAR DA SILVA BARROS, brasileiro, viúvo, inscrito no CPF sob o nº 612.919.351-34, estando 
atualmente em lugar incerto e não sabido,  para no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, 
caput), bem como INTIMADO quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma 
do art. 231 do NCPC, conforme o caso (NCPC, art. 915), em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba 
honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% 
(setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento ), 
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (NCPC, art. 916). (NCPC, art. 701, § 2º). E para que ninguém  alegue ignorância, mandou  expedir o 
presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 04 agosto de 2022. Eu, Maria Neuza dos Santos Silva, Técnica Judiciária, que 
digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE TUTELA 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo no autos 
do Processo: 00026366620198272710, foi declarada a TUTELA de MARIA JHÚLIE BORGES DA SILVA, incapaz de reger sua 
própria vida, sendo-lhe nomeado TUTOR(a) Senhor (a) VANDERLEIA SILVA BORGES,   a TUTELA é por tempo indeterminado 
e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, o 
presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 02 dias do mês de agosto de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues 
Almeida, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL  DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi 
declarada a INTERDIÇÃO DO SENHOR(A) ABAIXO RELACIONADO, portador de deficiência mental, incapaz de reger sua 
própria vida, sendo-lhes nomeado CURADOR (a) Senhor (a) conforme abaixo, respectivamente, AÇÃO DE INTERDIÇÃO e 
CURATELA. 
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PROCESSO CURADORA INTERDITADA 

 00061777320208272710 LUZINETE DE SOUSA GUIMARAES CREUSA GUIMARÃES DE FREITAS 

A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil.  E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez 
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 02 dias do mês de 
agosto de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005245-13.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
RÉU: SIRLENE PIRES MOREIRA 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de Execução Fiscal, processo nº 0005245-13.2019.8.27.2713, em que figuram como partes MUNICÍPIO DE COLINAS DO 
TOCANTINS contra SIRLENE PIRES MOREIRA, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a expedição do presente, por meio do 
qual CITA-SE E INTIMA-SE a requerida SIRLENE PIRES MOREIRA, atualmente com endereço incerto e não sabido, de todos 
os termos da exordial para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 335, caput, c/c 
artigo 219, ambos do Código de Processo Civil), observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma. Se o réu não contestar 
a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (artigo 344 do mesmo 
diploma). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 04 de agosto de 2022. Eu, Thays Joanna 
Gonçalves Berlanda, Estagiária, subscrevi. Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Boletins de expediente 
 
BOLETIM EXPEDIENTE 2022 
Fica a parte requerida abaixo identificada, intimada nos termos da r. decisão:Autos n. 0002659-95.2022.8.27.2713Ação: 
AlimentosRequerente: K.V. dos S. V., A. V. dos. S. V., representados por sua mãe GESSY ANTÔNIA DE ASSIS 
VIEIRARequerido: VANILSON DOS SANTOS SILVA – brasileiro, divorciado, caminhoneiro, CPF n. 474.939.923-04, RG n. 
20779052002-0.DECISÃO: Evento 05: Intime-se o requerido, via Diário de Justiça, para informar se possui outras provas a 
produzir, bem como, para providenciar a regularização de sua representação processual e o seu cadastro junto ao sistema e-
Proc.Intimem-se.Colinas do Tocantins, 02 de agosto de 2022. Jacobine Leonardo Juiz de Direito. 
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Inventário n. 
00019478120228272721, movida por JOÃO DE SOUSA MARTINS em face do espólio de IVANEIDES LIMA MARTINS, que era 
brasileira, casada, do lar, CPF n. 996.435.701-00, RG n. 346.113 SSP/TO, falecida aos 03 de dezembro de 2016; e, por meio 
deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as primeiras declarações 
constantes do evento 09, do processo supramencionado. Ressaltando que consta das primeiras declarações como 
herdeiros: LIDIANE LIMA MARTINS, ROZIANE LIMA MARTINS MATOS, JOSIAS LIMA MARTINS e HELENA LIMA MARTINS 
ALMEIDA. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital que será 
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 01/08/2022. Eu, Cleudiane Paiva Muniz, Técnica Judiciária, 
digitei. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 
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Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0003374-
84.2020.8.27.2721, ajuizada por ERZON ALVES DOS SANTOS, em desfavor de ANTONIA ALVES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, aposentada, RG n. 14.649 SSP/TO, CPF n. 626.395.871-53,  residente e domiciliada na Fazenda Jericó, zona rural do 
município de Tabocão/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição da requerida, portadora de Alzheimer (CID 10-G 30), 
relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeado CURADOR o seu filho o 
Sr. ERZON ALVES DOS SANTOS, legalmente compromissado perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 148, que, 
em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e, 
consequentemente, confirmo a liminar deferida para, decretar a interdição de ANTONIA ALVES DOS SANTOS, com declaração 
de que é relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do 
Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, por ser portador de Alzheimer (CID 10 - G30), tudo conforme o laudo 
juntado aos autos. Nomeio curador do interditando, o Senhor ERZON ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, lavrador, 
portador da CIRG sob o nº 1300802 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 244.323.262-04, residente e domiciliado na Fazenda 
Jericó s/n, município de Tabocão/TO, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida ao curador que os valores porventura 
percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-
estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o 
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.  Face o disposto pelo art. 1.773 do 
Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil 
e criminal, intimando-se o curador para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada 
a vender bens do interditado sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente 
interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. 
Após o trânsito em julgado, arquivem–se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo 
sistema. Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito”. Datada de 22 de julho de 
2022. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois 
(03/08/2022). Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei a presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 

 

Sentenças 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 n. 0005192-71.2020.8.27.2721 
Requerente: A. A. F.,menor, representada por sua genitora R. P. DE A. 
Requerido: WANDERSON MOREIRA FRANCO, brasileiro, convivendo em regime de união estável, filho de José Beira Franco 
Filho e Maria Juraci Coelho Miranda, inscrito no CPF n.º 021.177.301-83 
SENTENÇA: Posto isso, confirmo a decisão liminar proferida no evento 8 e calcado em parecer 
ministerial, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a pagar a título de alimentos para a parte requerente 
representada por sua genitora, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo devendo o mesmo ser discontado 
conforme decisão de evento 8. Por consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. 
Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios de 
sucumbência, estes arbitrados na importância de R$ 300,00 (trezentos reais). Dê ciência ao Ministério Público sobre os termos 
da presente sentença. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se, Registre-se e Intime-se,  data pelo 
sistema. 04 de agosto de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE GUARDA DE FAMÍLIA n. 0002344-43.2022.8.27.2721 
Requerente: T. C. L. S. R. e B. F. L. R. 
Requerido: GUILHERME ALVES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, filho de José Romildo Alves e Francileia Lopes Rodrigues 
Alves, inscrito no CPF n.º 046.146.361.01 
SENTENÇA: Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, tendo o acordo entre as partes atendido às exigências legais e 
existe válida manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado 
nos termos em que foram estipulados no evento 25 e, em consequência julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, 
nos termos do artigo 487, III, 'b', do CPC do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. As partes, em razão do acordo, 
deverão arcar com as custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, conforme o art. 90, § 2º do 
CPC. Entretanto, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita que ora defiro, nos termos do art. 98 do CPC. P. R. I. C. 
Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema.  04 de agosto de 
2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
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Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0001437-
68.2022.8.27.2721 
Requerente: G. O. M. e E. O. M., menores, representados por sua genitora C. O 
Requerido: BRUNO JULIO MENDES, brasileiro, solteiro, filho de Joaquim Julio Neto e Cleude Mendes Ferreira, inscrito no CPF 
n.º 044.220.511-21 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 04 de agosto de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 n. 0005296-63.2020.8.27.2721 
Requerente: T. DE A. Q., menor, representado por sua genitora B. DE S. B. DE A. 
Requerido: THARDELLYS QUEIROZ RAMOS, brasileiro, solteiro, filho de Brasil  da Cruz Ramos e  Luzia Queiroz Bezerra, 
inscrito no CPF n.º 068.501.351-04 
SENTENÇA: Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, tendo o acordo entre as partes atendido às exigências legais e 
existe válida manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado 
nos termos em que foram estipulados no evento 29 e, em consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 
nos termos do artigo 487, III, 'b', do CPC. Defiro os benefícios da assistência judiciária ao requerido, por ter tido a sua defesa 
patrocinada por Defensor Público. As partes, em razão do acordo, deverão arcar com as custas processuais, na proporção de 
50% para cada, conforme o art. 90, § 2º do CPC, ressalvado o contido no evento 90, § 3° do CPC. Entretanto, em face das 
partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança nas suas situações 
econômicas; se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido 
pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). P. R. I. C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 
as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 04 de agosto de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE 
DIREITO.” 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, estado do 
Tocantins (Portaria nº 843, de 06 de abril de 2022), na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0002381-04.2021.8.27.2722 que a 
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado JAMES PEREIRA CARDOSO, brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido aos 22 de abril de 1978, portador do CPF nº: 691.765.902-91, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do crime do artigo 302, § 1º, IV da Lei 9.503/97. E, como não foi encontrado para ser citado 
pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que 
se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta 
será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
aos 02/08/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0000629-65.2019.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: DENISE BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES 
RÉU: LUIZ RODRIGUES GOMES 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de LUIZ RODRIGUES 
GOMES, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curadora, em 
caráter definitivo sua esposa DENISE BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES, devendo a curadora prestar compromisso na 
forma da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios 
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jurídicos que importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou 
benefícios previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação 
judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de 
Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na 
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pela requerente, 
cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em 
julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Cumpra-
se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema.  Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de julho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0008305-93.2021.827.2722 – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS 
RÉU: ORFISIA FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de ORFISIA FELIPE DOS 
SANTOS RIBEIRO, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe 
Curadora, em caráter definitivo sua filha MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS, devendo a curadora prestar compromisso na 
forma da Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios 
jurídicos que importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou 
benefícios previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação 
judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de 
Pessoas Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na 
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela.  Custas pela requerente, 
cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida (artigo 98,§3º CPC). Com o trânsito em 
julgado, expeça-se o Termo de Curatela definitivo com igual procedimento, arquivando-se com as baixas necessárias. Cumpra-
se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 1 de julho de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), 
Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0011931-91.2019.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: DINALVA DA SILVA ARAUJO 
RÉU: JOSÉ CIRILO DE ARAÚJO 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...)  Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de JOSÉ CIRILO DE 
ARAUJO???????, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe 
Curadora, em caráter definitivo sua filha DINALVA DA SILVA ARAÚJO, devendo a curadora prestar compromisso na forma da 
Lei. Nos termos do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que 
importem em aquisição, administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios 
previdenciários, o que deverá ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na 
forma dos artigos 1.774 c/c 1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, resolvo o mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas 
Naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na 
imprensa local por 01 (uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do Edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela .  Expeça-se o Termo de 
Curatela definitivo. Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida 
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(artigo 98,§3º CPC). Sem honorários. Intime-se o MP. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as 
formalidades de praxe.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene 
Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0007773-22.2021.8.27.2722/TO??????? – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 
AUTOR: LILIAN MARTINS PIRES 
RÉU: ANTÔNIO GONÇALVES PIRES 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...)   Ante o exposto, acompanho o parecer Ministerial e JULGO 
PROCEDENTE, o pedido constante na petição inicial para decretar a substituição da curatela, e nomear LILIAN MARTINS 
PIRES, para o exercício da curatela de CHARLES MARTINS PIRES, nos termos da fundamentação supra.  Nos termos do artigo 
755, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo os limites da curatela aos atos e negócios jurídicos que importem em aquisição, 
administração e alienação de bens e valores, incluindo-se o recebimento de salário ou benefícios previdenciários, o que deverá 
ser realizado pela curadora mediante prestação de contas posterior para homologação judicial, na forma dos artigos 1.774 c/c 
1.755 e seguintes, ambos do Código Civil. Com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o 
mérito. Com base no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se esta sentença no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente 
publique-se na rede mundial de computadores, no sítio nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos quais permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local por 01 
(uma) vez e no Órgão Oficial - Diário da Justiça - por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os 
nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Expeça-se Termo de Curatela Definitiva 
do interditado.  Custas pela requerente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da justiça gratuita deferida 
(artigo 98,§3º CPC). Sem honorários.   Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
de praxe.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o ilustre parquet. Cumpra-se. Gurupi, data certificada pelo 
sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Portarias 
Portaria Nº 1552/2022 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM PALMAS, de 01 de julho de 2022 
CONSIDERANDO a competência privativa deste juízo para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida no âmbito da 
Comarca de Palmas; 
  
CONSIDERANDO que o art. 2º, II, da Portaria Conjunta nº 22, de 29 de julho de 2021-PRESIDÊNCIA/CGJUS do TJ/TO, confere 
autonomia aos magistrados, no âmbito de suas jurisdições, para designar sessões de Júri, mediante justificativa embasada 
documentalmente na situação epidemiológica da localidade e com estrita observância ao plano de biossegurança. 
  
CONSIDERANDO a experiência exitosa, sob o ponto de vista de segurança sanitária, das sessões do Tribunal do Júri realizadas 
na 1ª Temporada de 2021 e na 1ª e na 2ª Temporadas deste ano; 
  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece 
medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19); 
  
CONSIDERANDO que o art. 8º da Portaria Conjunta nº 4/2022, de 25 de fevereiro de 2022, autoriza a realização das sessões 
dos júris, ao passo que a Portaria nº 542/2022, de 10 de março de 2022, estabelece as regras para a liberação do público em 
geral; 
  
CONSIDERANDO que, após o início do período de pandemia, os julgamentos pelo Tribunal do Júri nesta Comarca 
somente puderam ser retomados em outubro de 2021, o que gerou um acúmulo de sessões para serem realizadas; 
  
CONSIDERANDO que, desde a retomada dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, foram designadas, em regra, duas a três 
sessões semanais, totalizando 43 sessões; 
  
CONSIDERANDO que, não obstante esse esforço concentrado para reduzir o estoque, ainda existem dezenas de 
processos prontos para julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente de processos inseridos nas metas 2 e 8 do 
Conselho Nacional de Justiça;  
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CONSIDERANDO que, nesse contexto, mostra-se necessária a realização de mutirão com vistas a reduzir o acervo de 
processos para julgamento pelo Tribunal do Júri, mediante a realização de sessões diárias por, pelo menos, dois meses; 
  
CONSIDERANDO que não é possível a realização de mutirão de júris apenas com a estrutura de cartório e de gabinete da 1ª 
vara criminal, tendo em vista a competência desta unidade judicial tanto os crimes dolosos contra a vida quanto para os demais 
crimes, o que exige a manutenção de datas na pauta para realização das demais audiências (de instrução dos crimes “comuns”, 
de instrução na primeira fase dos crimes do júri, de suspensão condicional do processo, de acordo de não persecução penal, de 
conciliação nos crimes de ação privada, etc.); 
  
CONSIDERANDO que, em decorrência dessa situação excepcional, a Presidência do Tribunal deferiu o pedido de designação 
do Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM) e designou, dentre outros, magistrados daquele núcleo para auxiliarem na 
realização de sessões de Júri, bem como nos julgamentos (sentença e decisão) e despachos dos processos selecionados para o 
mutirão, além de atos cartorários, no período de 01 de agosto a 02 de outubro de 2022 (Processo SEI n. 22.0.000012636-9); 
  
CONSIDERANDO que, em reunião realizada com o Juiz Coordenador do NACOM, ficou ajustado que este juiz atuará nos 
processos relativos às sessões a serem realizadas às segundas-feiras, enquanto os juízes do NACOM e designados pela 
Presidência do Tribunal atuarão nos processos relativos às sessões designadas para os demais dias da semana; 
  
CONSIDERANDO que serão realizadas sessões diariamente, no total de 40 sessões, é recomendável que os jurados sejam 
sorteados para exercerem a função conforme o dia da semana, de modo a não sobrecarregá-los; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de jurados suplentes, sobretudo pela possibilidade de ausência de jurados por motivo de 
saúde ou por se enquadram em casos de isenção ou dispensa; 
  
CONSIDERANDO que, diante do número expressivo de jurados necessários ao mutirão, faz-se necessário realizar o sorteio com 
antecedência, com vistas a possibilitar as intimações; 
CONSIDERANDO a necessidade de alteração dos itens 25 e 27 da Portaria Nº 1347/2022 - PRESIDÊNCIA/1VCRIM 
PALMAS, de 08 de junho de 2022; 
  
RESOLVE:  
  
1. Republicar as datas das Sessões do Tribunal do Júri da Terceira Temporada de 2022, a ser realizada no Salão do Tribunal 
do Júri do Fórum Palácio Marquês de São João da Palma, Comarca de Palmas/TO, todas programadas para terem início às 
08h30min, nas quais serão submetidos a julgamento os processos-crime abaixo relacionados: 
  

Item             Número Processo                            Réus Principais                            Data do Júri                          Dia da Semana 

1                     0022425-91.2019.8.27.2729   Franklin Nogueira Santos Alencar    01/08/2022   Segunda-feira 

2                     0033000-03.2015.8.27.2729   Jose De Sousa Filho                         02/08/2022   Terça-feira 

3                     0005925-18.2017.8.27.2729   Talles Souza De Carvalho                 03/08/2022   Quarta-feira 

4                     5000197-28.2005.8.27.2729   Antônio Do Nascimento Silva            04/08/2022   Quinta-feira 

5                     0037252-15.2016.8.27.2729   Eduardo Alves Pereira                       05/08/2022  Sexta-feira 

6                     0031478-62.2020.8.27.2729   Carlos De Sousa Silva                       08/08/2022  Segunda-feira 

7                     5008920-26.2011.8.27.2729   José Luiz Dos Santos De Araújo        09/08/2022  Terça-feira 

8                     0030027-70.2018.8.27.2729   Adão Rodrigues Dos Santos              10/08/2022  Quarta-feira 

9                     5040865-60.2013.8.27.2729   Antonio Alves Coimbra Filho              15/08/2022  Segunda-feira 

10                  0027778-88.2014.8.27.2729   Evandro Vargas Leitão                       16/08/2022  Terça-feira 

11                  0033031-23.2015.8.27.2729   Wiliasmar Pereira De Farias               17/08/2022  Quarta-feira 

12                  0010010-47.2017.8.27.2729   Aurelio Machado Da Silva                  18/08/2022   Quinta-feira 

13                  0036075-16.2016.8.27.2729   Jocicleiton Monteiro De Araujo           19/08/2022   Sexta-feira 

14                  0016380-08.2018.8.27.2729   Dorivan Dos Santos Silva Filho          22/08/2022  Segunda-feira 

15                  0017185-58.2018.8.27.2729   Ulisses Da Silveira Arruda Filho         23/08/2022     Terça-feira 

16                  0019127-62.2017.8.27.2729   Vando Pereira Nunes                          24/08/2022    Quarta-feira 

17                  0011017-40.2018.8.27.2729   Divino Quintino De Andrade                25/08/2022   Quinta-feira 

18                  0000283-69.2014.8.27.2729   Gilson Carvalho Gomes                       26/08/2022  Sexta-feira 

19                  0023357-50.2017.8.27.2729   Albino Barreto Dos Santos                  29/08/2022   Segunda-feira 

20                  5042036-52.2013.8.27.2729   Francimar Torres Da Silva                   30/08/2022   Terça-feira 
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21                  0045168-66.2017.8.27.2729   Robson Dante Gonzaga Santana        31/08/2022   Quarta-feira 

22                  5040670-75.2013.8.27.2729   Laercio Silva Barbosa Filho  e Nivaldo Franco Dias  01/09/2022     Quinta-feira 

23                  5019338-52.2013.8.27.2729   Domingos Nunes De Sousa                     02/09/2022 Sexta-feira 

24                  0023524-62.2020.8.27.2729   Wkeverson Pereira Dos Santos              05/09/2022  Segunda-feira 

25                  0007546-74.2022.8.27.2729   Francisca Irenilda Da Silva e Rone-Von Da Silva Aguiar                     06/09/2022  
Terça-feira 

26                  0023860-03.2019.8.27.2729   Franklin Nogueira Santos Alencar          12/09/2022   Segunda-feira 

27                  5001846-52.2010.8.27.2729   Wesley Moreira Da Silva Feitosa           13/09/2022 Terça-feira 

28                  0028933-29.2014.8.27.2729   Marcus Vinicius Almeida Saboia e Paulo Roberto Marinho Saboia     14/09/2022 
Quarta-feira 

29                  0046064-75.2018.8.27.2729   Antonio Adriano Pereira Souza e Luys Carlos Alves Lima Júnior         
15/09/2022 Quinta-feira 

30                  5036156-16.2012.8.27.2729   Clebem Alves De Freitas                        16/09/2022   Sexta-feira 

31                  0029377-52.2020.8.27.2729   Leusimar De Sousa Moura                     19/09/2022   Segunda-feira 

32                  0000381-92.2016.8.27.2726   Regis Vinicius Macedo De Brito              20/09/2022  Terça-feira 

33                  0020302-57.2018.8.27.2729   André Leite Oliveira e Lucas De Araújo Lopes            21/09/2022 Quarta-feira 

34                  0006833-12.2016.8.27.2729   Francisco Flavio Rodrigues Lima e Marcelo Gomes Furtado 22/09/2022                       
Quinta-feira 

35                  0006080-21.2017.8.27.2729   Wanderson Alves Conceicao                  23/09/2022  Sexta-feira 

36                  0028472-52.2017.8.27.2729   Valquiria Da Silva Santana                     26/09/2022  Segunda-feira 

37                  5011049-04.2011.8.27.2729   João Abilio                                               27/09/2022  Terça-feira 

38                  0015201-39.2018.8.27.2729   Denis Carvalho De Oliveira,  Douglas Júnio Sobrinho De Lima e João Pedro Dos 
Santos Marinho              28/09/2022 Quarta-feira 

39                  0038874-66.2015.8.27.2729   Edivaldo Pereira Dos Santos e Josiel Pereira Santos                29/09/2022               
Quinta-feira 

40                  5037064-39.2013.8.27.2729   Ígor Thammer Aires Machado                  30/09/2022                  Sexta-feira 

  
2. Determinar a estrita observância às diretrizes do Plano de Biossegurança instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins através da Portaria Conjunta nº 05, de 22 de março de 2022 ou nos atos subsequentes. 
3. Determinar à chefia do cartório que providencie imediatamente todos os atos preparatórios necessários à realização dos 
julgamentos, bem como solicite à Diretoria do Foro ou setores administrativos do Tribunal, conforme o caso, os bens e serviços 
com vistas a atender o referido Plano de Biossegurança. 
4. Ordenar a autuação da presente Portaria, fazendo registrar nos respectivos autos todos os referidos atos preparatórios. 
5. Permitir o acesso e permanência no Salão do Tribunal do Júri pelas pessoas indicadas pela acusação e pela defesa, bem 
como do público em geral, respeitadas as determinações da Portaria nº 542/2022, de 10 de março de 2022, da Diretoria do Foro. 
6. Designar o sorteio dos jurados para o dia 13 de junho de 2022, às 14 horas, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum Palácio 
Marquês de São João da Palma, Comarca de Palmas – TO, intimando-se o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil 
e a Defensoria Pública. 
7. Informar que serão sorteados 125 (cento e vinte e cinco jurados), que atuarão da seguinte forma: i) os jurados sorteados n as 
posições de 1 a 25 atuarão nas sessões designadas para as segundas-feiras; ii) sorteados nas posições 26 a 50 atuarão nas 
sessões designadas para as terças-feiras; iii) sorteados nas posições 51 a 75 atuarão nas sessões designadas para as quartas-
feiras; iv) sorteados nas posições 76 a 100 atuarão nas sessões designadas para as quintas-feiras; v) sorteados nas posições 
101 a 125 atuarão nas sessões designadas para as sextas-feiras. 
8. Em caso de ausência, dispensa ou isenção de jurado de qualquer dos dias da semana, poderão ser sorteados jurados 
suplentes dentre aqueles dos demais dias. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
  
 

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 00247036520198272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: DOMINGOS RODRIGUES FILHO 
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FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo 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) DOMINGOS RODRIGUES FILHO, brasileiro,casado, motorista de ônibus, nascido aos 07/07/1960, natural 
de AvelinoLopes-PI, inscrito no CPF n° 030.922.818-29, filho de Constantina Rodrigues Bastos, 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 
0024703-65.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Domingos Rodrigues Filho pela prática da conduta descrita no artigo 
302, § 1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in 
verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 16 de outubro de 2017, por volta das 10 horas e 20 minutos, na 
Rodovia TO 30, KM 25, nesta capital, o denunciado no exercício de sua profissão praticou homicídio culposo na direção de 
veículo de transporte de passageiros, causando a morte de IVONNEI DE SOUSA SOARES, conforme Laudo Cadavérico de fls. 
4-6, INQ1, evento 1. Segundo apurado, o denunciado conduzia o Ônibus de Transporte Escolar pertencente à empresa Ponte 
Alta Turismo (VW/COMIL CAMPIONER, cor branca, placa NIE 6586/PI), quando, na altura da TO 030, próximo ao KM 27, invadiu 
a pista contrária e colidiu com o Caminhão da empresa Energisa Soluções (FORD/CARGO, placa QBV 6482) que era conduzido 
por Jorge Rodrigues, causando a morte instantânea do funcionário IVONNEI DE SOUSA SOARES em razão dos traumas 
decorrentes do acidente. Com a colisão, o ônibus de transporte escolar capotou e atingiu uma rede de alta-tensão. O ônibus 
trasportava cerca de 20 (vinte) alunos da zona rural para a Escola Família Agrícola em Porto Nacional, e resultou em vários 
feridos, mas não houve mortes. No caminhão estavam 6 (seis) funcionários da Energisa Soluções, sendo que apenas IVONNEI 
DE SOUSA SOARES faleceu. Os feridos, juntamente com o denunciado, foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e 
encaminhados ao HGP. Apurada a dinâmica da ação, verificou-se que o acidente se deu em decorrência do desrespeito a 
legislação nacional de trânsito por parte do denunciado que invadiu a faixa contrária (contramão), ocasionando a colisão com o 
caminhão da Energisa que trafegava corretamente pela sua faixa de direção. O Laudo Pericial em Local de Acidente de Tráfego 
n. 7736/2017 (fls. 25-33-INQ1 e OUT2, evento 1) apontou que a causa determinante do acidente foi o fato do condutor do ônibus 
de transporte escolar VW/COMIL CAMPIONE R trafegar na contramão de tráfego, por motivos que não puderam ser assinalados 
nem pelo perito, resultando na interceptação da trajetória do Caminhão da Energisa FORD/CARGO, que trafegava corretamente 
pela via. Perante a autoridade policial, o denunciado alegou mal súbito durante o trajeto, fato que teria ocasionado o acidente 
(OUT3, fls. 7, evento 1). As vítimas das lesões corporais não representaram criminalmente contra o denunciado. [...] A denúncia 
foi recebida em 24 de junho de 2019 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 14). Foi apresentada resposta à acusação 
(evento 22). 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 17/11/2021. Foram ouvidas as seguintes 
testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Hugo Emanuel Santos Lino de Sousa. Estava no ônibus escolar, 
que era da Capital Tur. Ele saía de Novo Acordo e passava nas cidades do caminho, até chegar à escola F, de Porto Nacional. 
Tinham 11 alunos no transporte. Estava atrás do banco do motorista. Teve uma lesão no braço e bateu a cabeça, chegou ao 
hospital vomitando. Não conhecia a vítima, viu ele morto no local. O acidente ocorreu numa curva. Ocorreu entre as 9h, 10h. 
Subiu em Taquaruçu, um pouco antes do acidente. Não sabe se o motorista estava com problema de saúde, soube que ele disse 
que teve mal súbito na hora. Viu o réu na hora do acidente. Ele saiu, mas os homens da Energisa vieram zangados e querendo 
pegá-lo por conta do acidente. Ele saiu normal, depois sentou no asfalto. Já pegou o ônibus várias vezes indo para a escola. 
Nunca notou que ele sofreu mal súbito. Estrada de asfalto e era início de uma curva meio aberta. 2. Willian Cardeck Aguiar da 
Cruz. Estava no caminhão da Energisa. Não viu nada do acidente, pois estava numa casinha auxiliar do caminhão. Sofreu um 
traumatismo craniano e não lembra de nada, acordou no hospital. O caminhão trafegava normalmente, na própria via. A 
velocidade do caminhão era normal, pois todos são rastreados e só andam a 80 km/h. O encarregado que estava na cabine 
contou que o ônibus veio na contramão e colidiu. Feliciael era o encarregado. Não houve que ele estava ultrapassando, só que 
entrou na contramão, atravessou e virou do outro lado da via. A pessoa que faleceu estava ao seu lado na cabine auxiliar, fica 
atrás da cabine do motorista. 3. Jorge Rodrigues Moura. Estava no caminhão na Energisa. Nele também estavam Manoel, 
William, o falecido e Feliciael. Estavam indo para Taquaruçu quando um ônibus estava vindo, bem na curva o ônibus balançou 
para sua mão e voltou para a dele, de repente os parabrisas chocaram, puxou para a contramão e houve colisão com a cabine 
auxiliar. Acredita que o ônibus não estava na velocidade permitida, porque foi muito rápido. Não estava ultrapassando. Não teve 
contato com o motorista do ônibus. Willian machucou e Feliciael cortou o nariz. Estava terminando de sair  da curva quando ele 
jogou o ônibus para cima. 4. Rildo Mundim Rios. Trabalhava com o réu na época. Ele foi encostado pelo INSS antes do acidente, 
mas não lembrou a causa. Acha que tem relação com a coluna. Normalmente conversam com o motorista para saber se está 
apto a trabalhar depois do INSS liberar. Se soubesse que não podia, jamais teria escalado ele.  A segunda audiência ocorreu em 
31/3/2022. Foram ouvidos os seguintes depoentes, cujo resumo das declarações os acompanha: 1. Murillo Faro Cifuentes. É 
médico perito da Justiça Federal. A hérnia de disco, normalmente acontece quando tem dormência, perda da força. O disco 
intervertebral é um tecido cartilaginoso que fica entre um corpo vertebral e outro. A hérnia de disco nada mais é quando rompe 
um anel que é mais firme na periferia formando um tipo de pólipo. Acontece que na coluna, a raiz nervosa de cada formação de 
nervo principal, elas são intimamente muito próximas a esse disco. Então, a hérnia encosta nesse nervo e acontece algo como 
um choque. Se o nível que ela for, a pessoa pode ter dor. Isso pode ser proveniente de uma hernia, essa região depende do 
tempo, pode gerar parestesias, que é perda da sensibilidade. Para ter uma diminuição da força, já é um caso crônico, então, às 
vezes a pessoa tem um comprometimento tão grande no nervo afetado lá na coluna, que pode já estar no estado crônico que 
mesmo tirando a compressão, ele permanecerá a lesão definitiva. Na época do exame ele tinha que ter uma perda de 
sensibilidade nos joelhos, assim como o teste de lasegue para verificarem se há irritação de raiz, estava como positivo. Na 
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ocasião o Domingos foi considerado com a incapacidade total (no momento não tinha condições de trabalhar) e 
temporariamente. Não é recomendado aos pacientes que tem hérnia de disco carregar peso, fazer esforços, dirigir por muito 
tempo. Alguns casos de hiporreflexia normalmente as alterações são mais centrais. O depoente relatou que não dá para afirmar 
a hiporreflexia no caso do Domingos. A capacidade pode ter total ou parcial, a incapacidade total poder ser permanente ou 
temporária. No caso do Domingos era uma incapacidade temporária, a prazo de recuperação dele foi de doze meses.  Houve 
dispensa da testemunha José Iran M. Custódio Teles (evento 105) Em seu interrogatório, o réu relatou que atualmente só fica em 
casa, fazendo fisioterapia. Estava sentindo muitas dores, na colona. Foi afastado por 2 anos do trabalho. Ele colocou várias 
observações. Mesmo assim a empresa o colocou para dirigir. Nesse dia foram buscar os alunos em Novo Acordo. Na hora que 
estava descendo a serra. Vinha sentindo dor. Queria ligar para empresa. Tentou segurar o ônibus, mas perdeu a direção. Tentou 
jogar para o acostamento com um lado só do braço. A dor vinha da cabeça até os pés. Bateu na lateral. O que mais lhe 
preocupou foram as crianças. Acha que estava 60 km/h. A dor durou 15 minutos. Na época era mais na lombar. O acidente 
agravou. Hoje é aposentado. Está aguardando cirurgia. Só teve notícias do falecido porque procurou por ele. Não tinha se 
envolvido com acidentes. É motorista há 40 anos.   Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por 
memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 113). A defesa, por sua vez, em sede 
de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição por ficar provado que o réu não concorreu para a infração penal 
(evento 116). É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia 
para absolver Domingos Rodrigues Filho da imputação do artigo 302, § 1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no 
artigo 386, II e IV, do Código de Processo Penal. Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme 
Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Promovam as baixas e atualizações de praxe, oficiando o 
Instituto de Identificação. Expeça-se o necessário. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. 
Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 
04/08/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, FABRICIO RODRIGUES DA COSTA, brasileiro, 
casado, portador do CPF: 006.044.801-64, e do RG: 762265 SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o 
n.º 0038966-34.2021.8.27.2729, na qual figura como exequente, o ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) dias 
úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 
15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 
915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba 
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% 
(setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento ), 
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito 
pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de 
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma 
oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. 
Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em 
regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial 
de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 
8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias ú teis 
distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, 
CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias 
úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, Lorena Rodrigues de Araújo, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi o presente. 
Palmas/TO,  01 de agosto de 2022.  
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00257227220208272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: DORILEU RODRIGUES BASTOS JUNIOR 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5243 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022 45 

 

 
 

FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª 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) DORILEU RODRIGUES BASTOS JUNIOR?, brasileiro, união estável, desocupado, nascido em 
05/12/1987, natural de Osasco/SP, portador do RG nº 1.233.395, inscrito no CPF nº 385.424.288-38, filho de Ana Carolina 
Coelho, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA 
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0025722-72.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO.O 
Ministério Público denunciou DORILEU RODRIGUES BASTOS JÚNIOR, brasileiro, união estável, desocupado, nascido em 05 
de dezembro de 1987, natural de Osasco-SP, filho de Ana Carolina Coelho, portador do RG nº 1.233.395 SSP/TO, inscrito no 
CPF nº 385.424.288-38 1, por fato assim descrito:Consta dos autos de inquérito policial que na data de 25 de setembro de 2019, 
por volta das 5h, próximo ao estabelecimento comercial “Le Point”, Plano Diretor desta Capital, o denunciado, agindo 
voluntariamente e consciente da ilicitude de seu ato, subtraiu para si, mediante grave ameaça, ou, depois de subtraída a coisa, 
empregou grave ameaça contra a pessoa, a fim de assegurar a detenção da coisa para si, qual seja: 01 bicicleta, modelo 
esportivo, cor vermelha, aro 26 (conforme Boletim de Ocorrência nº 078234/2019 e demais provas constantes dos autos de IP), 
em prejuízo da vítima Deusivam Batista de Souza. Apurou-se que, na data, horário e local citados, após o denunciado avistar a 
vítima ingerindo bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial mencionado e perceber que ela havia deixado a bicicleta 
trancada, decidiu aproximar-se de Deusivam Batista com o escopo de roubá-lo. Para tanto, o denunciado sacou uma faca que 
levava na cintura e, apontando-a em direção à vítima, bradou: “passa a bicicleta senão eu te furo”. Neste instante, temendo por 
sua integridade física, a vítima obedeceu às ordens de seu algoz e deixou que ele se evadisse na posse da res substracta.  A 
vítima então procurou a DEPOL e registrou ocorrência do crime. O indicado foi interrogado por meio audiovisual. Portanto, 
materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas pelas Declarações da vítima e demais provas coligidas aos autos de 
IP (eventos 1 e 4). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS denuncia DORILEU RODRIGUES 
BASTOS JÚNIOR, já devidamente qualificado, como incurso nas penas do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código 
Penal brasileiro; requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa 
escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, 
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e 
seguintes do Código de Processo Penal. Requer, também, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório para a vítima, nos 
termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, devendo aquela ser intimada para acompanhar os termos do feito, 
inclusive devendo constar do mandado de intimação a advertência para que, se quiser, forneça ao processo os comprovantes de 
gastos e demais prejuízos derivados das condutas ilícitas ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP. A denúncia foi 
oferecida em 27/06/2020 e recebida no dia 29 seguinte. O acusado foi citado e apresentou resposta por meio de defensor 
público (evento 25). Na decisão do evento 28, o recebimento da denúncia foi ratificado. Por causa das medidas de prevenção à 
Covid-19, o processo esteve suspenso e retomou a marcha em 13/04/2021 (evento 34). Na primeira audiência de instrução, 
realizada em 20/07/2021, foi ouvido DEUSIVAM BATISTA DE SOUZA (evento 55). Em seguida, Tentou-se a oitiva de ROMÃO 
CAPRISTRANO DE SOUZA por inúmeras vezes, o que só veio a c acontecer em 06/07/2022 (evento 104). O acusado não foi 
interrogado, pois não mais foi encontrado, sendo declarado revel (evento101, DECDESPA1). Em alegações finais orais 
apresentadas na última audiência, o órgão do Ministério Público reiterou o pedido de condenação do acusado, mas por roubo 
simples, incluindo a imposição da pena reparatória no valor de R$ 600,00. Em memoriais, a defesa pediu o que segue 
(evento107, ALEGAÇÕES1): 1. Seja-lhe deferidos os benefícios da Lei 1.060/50, porquanto o acusado é pessoa pobre no 
sentido jurídico do termo, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais, taxa judiciária e honorários 
advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família; 2. A ABSOLVIÇÃO do réu do crime previsto no artigo 157, 
§ 2º, inciso VII, do Código Penal, ante a insuficiência probatória, com base no princípio do in dúbio pro reo, nos termos do art. 
386, inciso, III e VII, do Código de Processo Penal; 3. Em caso de eventual condenação, em razão das circunstâncias judiciais 
favoráveis, a fixação da pena base no mínimo legal; 4. Que seja afastada a qualificadora prevista no art.157, § 2º, VII CP, ante a 
ausência concreta de provas da utilização da faca; 5. A não fixação de indenização reparatória, bem como a suspensão da 
exigibilidade das custas processuais, com fulcro no §3º do artigo 98 do novo Código de Processo Civil, em aplicação subsidiária 
ao processo penal (CPP art. 3º); 6. Por fim, que seja deferido o direito ao recurso em liberdade, vez que ausentes os requisitos 
do periculum libertatis. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente em parte a denúncia para condenar o 
acusado DORILEU RODRIGUES BASTOS JÚNIOR nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal. Passo a dosagem da 
pena. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não 
registra maus antecedentes2; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram 
suficientemente avaliadas; o motivo e as consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta 
natureza; as circunstâncias do crime foram danosas ao acusado, pois empregou faca para ameaçar a vítima3; o comportamento 
da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: diante do 
exposto acima, aplico a pena-base em 4 anos e 6 meses de  reclusão. 2ª fase. Atenuantes e agravantes: não há, portanto a pena 
permanece inalterada nesta fase. 3ª Fase. Causas de diminuição e aumento de pena: não há. Pena definitiva: Fica estabelecida 
a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão. Multa: fixo proporcionalmente a multa em 30 dias-multa, cujo valor unitário 
arbitro no mínimo legal. Regime inicial: diante da quantidade de pena aplicada determino que esta seja cumprida inicialmente em 
regime semiaberto. O local será definido pelo juízo da execução. Suspensão condicional da pena: não cabível, em razão da 
quantidade da pena. Substituição: não é possível, por causa da quantidade da sanção e porque se cuida de crime cometido com 
violência ou grave ameaça a pessoa (Código Penal, art. 44, inciso I). Recurso: concedo ao acusado o direito de apelar em 
liberdade, por não se apresentaram evidentes os fundamentos da prisão preventiva. Além diso, o regime aplicado é incompatível 
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com a prisão, o que está em consonância com julgado da corte máxima, a saber: Fixado o regime inicial semiaberto para 
cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. 
Precedentes. (STF - HC: 186.648/SC - Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de 
Publicação: DJe-145 12/06/2020). Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena. Isento o 
acusado do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. Fiança, 
coisas apreendidas, outros efeitos da condenação etc.: nada há a decidir. Valor mínimo da reparação do dano:  tenho ciência de 
que há entendimento jurisprudencial, inclusive da corte local, no sentido de que a fixação do valor da reparação do dano 
depende da demonstração cabal do prejuízo. Todavia, nos casos de crimes contra o patrimônio, muitas vezes as coisas 
subtraídas não são recuperadas e nem sempre as vítimas dispõem de documentos que atestem a propriedade ou permitam 
determinar o valor do dano. Nestas situações, entendo que não se pode impor a elas o ônus da comprovação do prejuízo, sob 
pena de se subverter a finalidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que acaba por favorecer aquele que 
causou a lesão patrimonial. Assim, entendo que se deva privilegiar as palavras das vítimas, por serem as pessoas que 
efetivamente dispõem de conhecimento quanto ao dano sofrido. Ressalto que o processo desenvolve-se sob o crivo do 
contraditório, portanto as informações apresentadas pelas vítimas podem ser questionadas pela defesa, cabendo ao julgador 
avaliar se os valores indicados estão em harmonia com o contexto fático e são compatíveis com a realidade. No caso vertente, a 
vítima foi coerente em sua narrativa, não se observando que estivesse minimamente interessada em informar quantia 
desarrazoada quanto ao valor da coisa não recuperada. Ademais, a defesa não apresentou argumentos suficientes para 
rechaçar as importâncias por ela informada. Isto posto, fixo em R$ 800,00 o valor da pena reparatória em favor de  DEUSIVAM 
BATISTA DE SOUZA. Ficam intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à 
SECRIM, para intimar o acusado e a vítima e para acompanhar o eventual trânsito em julgado desta sentença. Palmas/TO, 01 de 
agosto de 2022". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 04/08/2022. Eu, NATHALY TAYRINE 
SANTOS GUIMARAES, digitei e subscrevo. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50011132320098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: MARINA JOSEFA DA SILVA, CNPJ/CPF: 01344057000170, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00548212420198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: JOSE CARLOS POLESSO, CNPJ/CPF nº 26602016091, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: D. L. COMERCIAL EIRELI – CNPJ/CPF: 16739887000174, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00415354220208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da 
ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00351517320148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 12668907349, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50431372720138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: PERCILIA VIANA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 83610154691, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50430957520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: HELMA DE SOUSA CARVALHO, CNPJ/CPF nº 00256476101, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00554388120198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA, CNPJ/CPF nº. 
26210703291, INTIMADO peara, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00275611120158272729 que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: PAULO VINICIU MATOS BARRETO, CNPJ/CPF nº 
86400630104, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00129663120208272729; que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ALDAIR DIAS DE OLIVEIRA CNPJ/CPF nº 76924068120, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50084959620118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: ALCIONE RUFINO ARAUJO-ME CNPJ/CPF nº 33411869000188, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00200436720158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CLEIDE RODRIGUES MACEDO, CNPJ/CPF nº 49400398115, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00339223920188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: OSILDO SANTOS SOUSA, CNPJ/CPF nº 73846694134, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50017628520098272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: D'VIDROS - DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA CNPJ/CPF nº 
05127103000130, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50017628520098272729 que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
71015680178; ROMILDO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 62420402472; INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, 
nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, 
INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 
30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei 
e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00008798220168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado e seu(s) sócio(s): KAMPAI RESTAURANTE JAPONES LTDA 
CNPJ/CPF nº 11595470000161, JOSEANO DIAS PONTES CNPJ/CPF nº 03044986451, INTIMADO para, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651.   
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00008798220168272729 que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio executado: GUSTAVO DOS SANTOS PONTES, CNPJ/CPF nº 
04925673106 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00345904920148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: FAINA PUBLICIDADE LTDA, CNPJ/CPF nº 14193852000157, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00252741220148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARIA APARECIDA DE AMORIM RAMOS, CNPJ/CPF nº 
53413342134, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, 
CPF/CNPJ: 27658236187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00006678520218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20200001536, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001537, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 
20200001538, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001539, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; 
20200001540, inscrita em: 06/03/2017, referente ao COSIP; 20200001541, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 7.955,59 (Sete Mil e Novecentos e Cinquenta e 
Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e do sócio coobrigado: A.E.A. ACHCAR 
EVENTOS, CPF/CNPJ: 08802580000142, ANDRE ELIAS ARIANO ACHCAR, CPF/CNPJ: 64207897100,por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos 
- e-Proc – 00372743420208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). C-809/2020, inscrita em: 15/04/2020, referente ao 
ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 11.228,18 (onze mil duzentos e vinte e oito 
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reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: RN COMERCIO VAREJISTA S.A EM 
RECUPERACAO JUDICIAL, CPF/CNPJ: 13481309000192, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00164563720158272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). J-590/2014, inscrita em: 07/08/2014, referente ao PROCON,  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 8.600,45(oito mil seiscentos reais e quarenta e cinco centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada e dos sócios coobrigados: REVESTIMENTO 
BRISES E POLICARBONATO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 24364126000103 e JOSE DOS PASSOS MONTEIRO JUNIOR, 
CPF/CNPJ: 03301317103, MAYARA ARAUJO MONTEIRO, CPF/CNPJ: 00906485100, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 
00473107220198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 
(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S).C-1838/2019, inscrita em: 14/05/2019, referente ao ICMS; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 30.486,90 (trinta mil quatrocentos e oitenta e seis 
reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: MARCIO RACY, CPF/CNPJ: 33263191187, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50009764120098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090030757, inscrita em: 
09/02/2009, referente ao MULTA-POST, 20827262221429, inscrita em 17/11/2005, referente ao TXL-FUNC, 
21315136221429, inscrita em 27/01/2006, referente ao TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 897,96 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
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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, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada: PIC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 
00266112000199, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00417614720208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida At iva 
nº(S). 20200000878 inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000879 inscrita em: 24/01/2020, referente ao 
IPTU; 20200000880 inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000881 inscrita em: 24/01/2020, referente ao 
IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 46.965,25 (Quarenta e Seis Mil e Novecentos e 
Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: JOSE ROSA DA SILVA NETO, CPF/CNPJ: 
51783487615/ 06375660000133, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50352672820138272729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida 
Ativa nº(S). 20130024127, inscrita em: 03/01/2011, referente ao TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era R$ 1.433,27 (um mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO da executada: GENEZI SANTANA ZUZA, CPF/CNPJ: 
12456640187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00463914920208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20200001565 inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001566 inscrita em: 24/01/2020, referente ao 
IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.917,45 (Quatro Mil e Novecentos e 
Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO dos sócios coobrigados: HAEYSHA CLEIRENE DO 
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NASCIMENTO SILVA, CPF/CNPJ: 00757920101, MARIA APARECIDA MIRANDA NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 42890136353, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50351884920138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130024090, inscrita 
em: 03/01/2011, referente ao TXL-SANIT, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 1.432,01 
(um mil quatrocentos e trinta e dois reais e um centavo), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente  que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do executado: JADIR ROBERTO DA COSTA, CPF/CNPJ: 
40150704100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00277862620188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20180003472, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TXL, 20180003473, inscrita em: 22/07/2016, referente ao TLS, 
 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.745,44 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco 
Reais e Quarenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 28 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os autos de Execução Fiscal nº 
50428177420138272729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de ELENICE LIMA CASTRO, CNPJ/CPF nº 
01663031193, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 123 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O 
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no 
ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil." 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 átrio do Fórum no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 05 de Agosto de 2022 
(05/08/2022), Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL Nº 6057616 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00309514720198272729 
Denunciado: CARMO BRAZ DE OLIVEIRA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00309514720198272729 , tendo como Réu: 
CARMO BRAZ DE OLIVEIRA, brasileiro, aposentado, solteiro, nascido em 11/08/1970, natural de Barro Alto/GO, filho de Rita 
Braz de Oliveira, CPF nº 618.815.701-34, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...) 3 - DISPOSITIVO: 
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, pelo que: fica 
ABSOLVIDO o denunciado quanto ao crime de ameaça por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII) e 
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ainda, motivo pelo qual CONDENO o acusado em epígrafe como incurso na pena estipulada no artigo 24-A da Lei nº 11. 340/06. 
Individualização da(s) pena(s) Atento aos comandos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, 
nos termos dos fundamentos que seguem: Na falta da indicação especificada de elementos pela acusação, a respeito das 
circunstâncias judiciais que repute desfavoráveis e a fim de ensejar a elevação da pena-base, não há margem para valoração 
aferindo as modulares com utilização de simples expressões genéricas, irrelevantes e abstratas, bem como inerentes e 
vinculadas ao tipo penal. Assim, nesta 1ª fase, diante de circunstâncias judiciais favoráveis, utilizo da pena-base no patamar 
mínimo, fixando-a em 03 (três) meses de detenção. 2º Fase: A AGRAVANTE do art. 61, II, e) não pode ser aplicada na ausência 
de comprovação de casamento formalizado, já que vedada a analogia in malan partem no direito penal (STJ – REsp 1201880). 
De outro lado, sem margem para reconhecimento da AGRAVANTE genérica descrita no artigo 61, inciso II, alínea f), do Código 
Penal, a fim de evitar bis in idem. Eventual ATENUANTE não merece consideração nas hipóteses de fixação da pena no patamar 
mínimo (Súmula 231 do STJ). Mantenho aqui provisoriamente a fixação da primeira fase. 3º Fase: Inexistem minorantes ou 
majorantes a serem levadas em consideração, razão pela qual fica nesta última fase mantida a pena supracitada — razão pela 
qual torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção. DA PENA CONCRETA FINAL Condenado o acusado, fixo-lhe a pena 
concreta final como consequência da dosimetria supracitada, resultando no total de 03 (três) meses de detenção. 1ª fase Do 
cumprimento da pena concreta final Considerando a dosimetria supracitada, a pena corporal deverá ser cumprida inicialmente 
em regime aberto (CP, art. 33, §3º), via estabelecimento adequado a ser indicado pelo Juízo de Execuções Penais, inclusive 
estipulação sobre a participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da pena e progressão de regime, 
nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Tenho por incabível a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos prevista no CP, art. 44. Tal medida não seria adequada, tampouco socialmente 
recomendável para a prevenção e repressão envolvendo ilícitos apenados com aplicação da Lei 11.340/06 (STJ – HC 290650). 
Por outro lado, concedo o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos — com fulcro no Código Penal, 
art. 77. Nos moldes do Código Penal, artigos 78 e 79, fica relegado ao Juízo da Execução o estabelecimento das condições a 
serem observadas (STJ – REsp 69740), inclusive participação nas oficinas da palavra como requisito para o cumprimento da 
suspensão da pena, nos termos da Recomendação n.º 7 do TJTO, de 22 de março de 2019 (DJ 4464). Do mesmo modo, a 
detração e/ou intercorrências outras ficarão a cargo do Juízo da Execução, no que couber (Lei 7.210/84, art. 66, III). Se houver a 
qualquer tempo renúncia ao direito subjetivo com pedido de cumprimento desprezado o benefício, deverá o requerimento ser 
atendido independentemente de novo impulso processual e desde que antes da expedição da respectiva guia de execução 
(TJTO – autos 0033524-29.2017.8.27.2729/TO). Estando o denunciado solto em relação a estes autos, deixo de decretar a sua 
prisão preventiva, possibilitando eventual recurso no estado em que se encontrar (CPP, art. 387, §1º). A acusação registrou na 
denúncia a necessidade de fixação na sentença de valor mínimo devido a título de indenização, o que merece ser acatado de 
acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consoante a tese extraída do recurso submetido ao rito dos repetitivos 
(Tema repetitivo 983 - REsp 1643051 e REsp 1675874): ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito 
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso 
da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. Fixo a 
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor mínimo para fins de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), sem preju ízo de 
que a(s) pessoa(s) interessada(s) promova(m) pedido complementar no juízo cível diverso que não este especializado, inclusive 
com margem à discussão envolvendo danos materiais. Condeno aqui o acusado ao pagamento das custas processuais (CPP, 
art. 804), reservada a possibilidade de ser postulada a isenção ou suspensão da execução, nos termos da lei e diretamente no 
juízo da execução (STJ - AgRg no AREsp 729768). Disposições finais Respeitada eventual alteração pela instância superior, 
oportunamente e se concretizado o trânsito em julgado — deverá a Serventia adotar as seguintes providências, adequando -as 
ao resultado:Expedição de Mandado(s) de Prisão ou Alvará(s) de Soltura, no que couber (e respectivos cadastramentos); . 
Havendo bem(ns) apreendido(s), adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou 
dúvida, lançar conclusão sob certificação; . Inscrição do nome do condenado no rol dos culpados; . Comunicação à Justiça 
Eleitoral, para os fins do previsto no artigo 15, III da Constituição da República Federativa do Brasil; . Inscrição e/ou comunicação 
junto aos órgãos próprios de informações criminais; . Expedição das guias de execução penal, inclusive custas, com 
encaminhamento ao Juízo de Execuções Penais competente. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema 
virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da vítima e Defesa, bem como 
pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas 
as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 14 DE JULHO DE 2022, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE 
DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado 
no local de costume. Palmas -TO, aos 04/08/2022. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – 
Juiz de Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS E DE EVENTUAIS INTERESSADOS COM - 
Prazo de 15 (quinze) dias. 
Autos  Nº 0000079-41.2022.8.27.2730/TO 
Chave 975107075922 
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Ação: Inventário. 
AUTOR: NIVALDO CORREIA DA SILVA (Inventariante) E OUTROS 
RÉU: MARIA CORREIA DA SILVA (Espólio) 
O Drº. MÁRCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito em Substituição por está Comarca de Palmeirópolis/TO, no uso de 
suas atribuições legais, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO  vir, ou dele conhecimentos tiverem 
que se processa por este Juízo, no Cartório Cível o Processo n°. 00000794120228272730, Ação  Inventário e Partilha, tendo 
como Requerente VALMI CORREIA DA SILVA e outros e partilha dos bens deixados pelos de cujus MARIA CORREIA DA 
SILVA, que era inscrita no CPF n. 770.572.791-91e CI/RG n. 93.818-SSP/To, filha de Joana Correia da Silva, falecida em 
16.12.2021, e JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, que era inscrito no CPF n.508.168.881-91 e CI/RG 93817-SSP/TO, falecido 
em 23.09.2017, residiam na FAzenda Princesa Elina, Zona Rural do Município de Palmeirópolis/To, INTIMA para a ciência de 
terceiros quanto ao presente feito e de sua possível admissão e para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de 
terceiros. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), Juízo da 1ª Escrivania Cível de 
Palmeiropolis, expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Jus tiça 
deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local, Praça Limírio Viana Guimarães, 244 - Bairro: Centro - CEP: 77365-000 - 
Fone: (63) 338-61120 - Email: civel1palmeiropolis@tjto.jus.br. Dado e passado nesta cidade e comarca de Palmeirópolis, aos 
05/08/2022. Eu, ROSIMEIRE PEREIRA BARBOSA OLIVEIRA, Técnica Judiciária de 1ª Instância, que digitei e conferi. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAÇÃO DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos: 0001323-02.2022.8.27.2731   - Declarção de ausência 
Requerente: Domingos Mendes Lima 
Advogado: Dr. Rodrigo Morais de Holanda OSB-TO 5305 
Requerido: Bento Gonçalves da Silva. 
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza de Direito da vara de família, sucessões e infância e juventude desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... Objeto/Finalidade: Citar o requerido BENTO MENDESDA 
SILVA, brasileiro, filho de SIDÁRIO BARBOSA DA SILVA e LAURA MENDES  LIMA, com Certidão de Nascimento sob Matricula 
12470 01 55 1972 1 00015 144 0008006 24 Registrado sob Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Pium – TO; para 
caso queira e no prazo de 15 (quinze) dias contestação a ação. DESPACHO: Em consulta ao sistema INFOJUD acerca do 
endereço do requerido (0005805-32.2018.8.27.2731, ev. 90), a par das informações constantes na certidão de nascimento 
anexada ao evento 69, CERTNASC2, não foi possível obter-se o número do CPF do Sr. BENTO MENDES DA SILVA.Não é 
possível sequer saber se de fato o herdeiro possuía tal inscrição. Confira-se o espelho da consulta juntada nos autos 
supracitados: Nesse caminhar, projetando-se a continuidade do feito, de se esperar que as buscas realizadas aos bancos de 
dados oficiais não trarão resultado positivo ao feito, o que culminará em sua citação ficta (art. 256, II e § 3º, CPC), estando o 
requerido em local incerto e não sabido. Portanto, considerando o princípio da celeridade e economia processual, considerando 
que a pesquisa INFOJUD restou infrutífera, estando o requerido encontra-se em local incerto e não sabido, determino: 1 – Cite-
se o Requerido, por edital, com prazo de 20 dias, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a presente ação; 2 – 
Transcorrido referido prazo sem resposta, nomeio o Defensor Público atuante neste juízo como Curador Especial do Requerido, 
o qual, no prazo de 30 (dias), apresente contestação; 3 – Após, dê-se vista a parte autora para manifestação no prazo de 15 
(quinze) dias, seguindo os autos ao Ministério Público. 4 – Por fim, façam-me os autos conclusos para nova deliberação. 
Cumpra-se. Paraíso do Tocantins, data certificada pelo sistema. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, 265 – 1º andar – Centro – 
Ed. do Fórum; Fone/fax (63)-3361-1127. Dado e Passado no Juízo da 2ª Vara cível de Paraíso do Tocantins, TO, aos 05 de 
agosto de 2022. Eu, _______Miguel da Silva Sá, Técnico Judiciário, digitei. Hélvia Túlia Sandes Pedreira – Juiz de Direito Titular. 
CERTIDÃO: Certifico e dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em 
_____/_______/______Porteira dos Auditórios. 
 

PEIXE 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS. 
A Juíza ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO da 1ª Vara Cível de Peixe - Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a 
todos quanto o presente Edital de INTIMAÇÃO PESSOAL, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo, o 
feito da  Execução Fiscal,  protocolo nº 50007671820138272734 e chave  do processo nº 316713403013, ajuizada entre as 
partes acima nominadas, e que por este meio determino a intimação pessoal da parte executada/requerida RAFAEL COM 
PRODTS ALIMENTICIOS LTDA atualmente em lugar incerto ou não sabido, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para ciência 
da penhora do evento 100 e, querendo, opor embargos no prazo legal. Decorrido o prazo, certifique-se quanto a eventual 
manifestação.  Tudo em conformidade com respeitável despacho do evento107. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da Justiça e, além de ser afixado no placar do Fórum local.  



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5243 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022 55 

 

 
 

Ressalva-se que a publicação será feita apenas em órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, ao primeiro dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte dois (01/07/2022). Eu, Eliane Dias de Castro/Servidora de Secretaria/Matricula 353968, que conferi e digitei.Documento 
eletrônico assinado por ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 5799640v3 e do código CRC 69ad68a8. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
A DOUTORA ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO - JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXE-TO, na forma da Lei, 
etc.,Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento 
tiverem, que perante este Juízo e respectiva Escrivania 1º do Cível e Juizado Especial Cível se processam os autos da Execução 
Fiscal Nº 0000431-65.2014.8.27.2734/TO  em desfavor dos Requeridos: RÉU: F. S. LANDIM & CIA LTDA e como consta dos 
autos que o requerido F. S. LANDIM & CIA LTDA se encontra em local incerto e não sabido, expediu-se este edital, com prazo 
de 30 (trinta) dias, por meio do qual fica F. S. LANDIM & CIA LTDA, CITADO para os termos da petição inicial da Ação constante 
do Evento 1, PARA, no prazo de quinze (15) dias apresentar sua contestação, sob pena de confissão e revelia nos moldes do 
art.355,III c/c Art.231, II com a advertência do Art.344, todos do Novo Código de Processo Civil, nos autos da Ação Civil Púb lica - 
Improbidade Administrativa n° n°0000431-65.2014.8.27.2734 - Chave n°855761884714. Cientificando os interessados que este 
Juízo situa-se na Avenida Napoleão de Queiroz, S/n°, Lotes 1 e 16, Setor Sul, nesta cidade de Peixe-TO, com expediente 
externo das 12h00min ás 18h00min. Tudo de conformidade com r. decisão do evento 79 cuja parte dispositiva a seguir 
integralmente transcrita: "... Nos termos da Súmula n.º 414 do STJ, defiro a citação por edital, razão pela qual solicito ao Cartório 
a publicação da citação editalícia do executado, assinalando o prazo de 30 dias, observados os requisitos do art. 257 do CPC. 
Caso decorrido o prazo sem que seja apresentada resposta nos autos, nomeio, desde logo, como curador especial a 
DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, na forma do art. 72, II do CPC, intimando-a para participar do feito, 
apresentando a manifestação que reputar cabível à espécie, no prazo legal. O curador especial deverá ser intimado a servir, 
inclusive para tomar conhecimento dos atos já realizados. Com o transcurso dos 30 dias estabelecidos na LEF, voltem-me os 
autos conclusos... Cumpra-se. Peixe, 19 de abril de 2022. Sendo a resposta positiva, cite-se o requerido no endereço 
apresentado. Caso seja negativa, defiro a citação do requerido, por edital, com fulcro no artigo 7º da Lei nº 4.717/65. Data 
registrada no evento. ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei, e afixado no Placard do Fórum local.   Peixe - TO, 15 de 
Junho de 2022. Eu, Eliane Dias de Castro/Matricula 353968, que digitei e subscrevo. Documento eletrônico assinado por ANA 
PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, Juíza de Direito. 
 

2ª cível escrivania de família, sucessões infância e juventude 

Editais 
EDITAL PARA CIÊNCIA E CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS - com prazo de 15(quinze) dias. 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito desta Comarca de Peixe/TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a 
todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 15(quinze) dias, que nos autos da Ação de 
INVENTÁRIO nº  0000242-43.2021.8.27.2734 - Chave do Processo:  513575665421, que tramita por esta Comarca e respectiva 
Escrivania 2º Cível, cujas partes: Espólio de NELSON DEVES, representado pelos Herdeiros CRISTIAN TIAGO DEVES, 
CLEUSA BEATRIZ DEVES e CESAR FABIANO DEVES, em face de MARIA LOURDES HAFEMANN, e por este Edital fica(m) 
CIENTIFICADO(S) os EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, residentes em lugares incertos e não sabido, quanto ao 
presente feito e de sua possível admissão, conforme item b do r. DECISÃO do evento 43, a seguir transcrito: “(...) Determino 
a expedição de edital, com prazo de 15(quinze) dias, para a ciência de terceiros quanto ao presente feito e de sua possív el 
admissão, caso ainda não tenha sido feito. (...) Intimem-se. Cumpra-se. (ass.) Drª. A.P.A.A.T – Juíza de Direito”. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital no Diário da Justiça do Estado do Estado do Tocantins. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Napoleão de Queiroz, Esquina  com Rua 13, Qd. 21, Setor Sul, Peixe/TO - CEP 77460-000 - Fone (0xx63) 
3356-1193. Eu, NJM/Mat. 88239 - Técnica Judiciária, digitei o presente. Peixe/TO, data certificada pelo sistema. (Ass.) Drª. 
A.P.A.A.T. – Juíza de Direito. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº  0000279-64.2021.8.27.2736 
AUTOR:  GILMAR PORTILHO SANTIAGO 
ADVOGADO: CLARISSA MACÊDO SILVA - OAB/TO. N 004935 
REQUERIDOS: NATALIE BARRETO SANTIAGO 
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INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever:  “Diante do exposto, e do que nos autos constam, HOMOLOGO o acordo realizado entre as 
partes e com base no 487, III, alínea “b” c.c art. 924, II do CPC extingo o processo com resolução do mérito. Custas 
pelas partes em proporções iguais, consoante artigo 90 §2º do CPC.  Após o prazo recursal, baixem-se os autos do sistema 
eletrônico, em definitivo, observando-se os termos da IN n.º 05/2011 e provimentos 06/2014 e 03/2016. Publique-se. Intime-se. 
Cumpra-se Ponte Alta/TO, 01 de Agosto de 2022.” 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

 

PROCESSO 22.0.000023961-9 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Curso de Capacitação 

Decisão Nº 4431, de 4 de agosto de 2022 
Versam os presentes autos sobre a contratação de empresa para ministrar o curso  Curso Formação de Facilitadores de 
Laboratoristas, para servidores(as), magistrados(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade 
Ead., modalidade EAD, no período de 15 a 18 de agosto de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 4483081) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4480670), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso 
VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4474063), com vistas à contratação da empresa WeGov - Treinamento para Gestão Pública 
LTDA ME para a realização do curso em referência, por intermédio da instrutora Gabriela Flôres Caldas Tamura, pelo valor 
total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme proposta acostada ao evento 4475865???????.??????? 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
 
Portaria Nº 1866, de 05 de agosto de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 507, de 27 de outubro de 2021, bem como o contido no processo SEI nº 
21.0.000029394-3; 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam designados, ad referendum do Tribunal Pleno, para formação de colegiado, os magistrados sorteados conforme 
Ata acostada no evento 4475506 e Decisão n. 4476/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 1868, de 05 de agosto de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
e 
CONSIDERANDO os termos da Resolução TJTO nº 15, de 28 de junho de 2022,e as deliberações constantes dos autos SEI nº 
21.0.000025654-1 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instalado o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guaraí em Juizado Especial Cível, Criminal e da 
Fazenda Pública da Comarca de Guaraí. 
Art. 2º Fica determinada a redistribuição dos feitos entre as duas varas cíveis da Comarca de Guaraí, conforma a competência 
estabelecida pelo art. 5º da Resolução nº 15, de 28 de junho de 2022. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2022. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 
Portaria Nº 1872, de 05 de agosto de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do art. 12, § 1º, V, do Regimento Interno, 
CONSIDERANDO a convocação do magistrado José Ribamar Mendes Júnior para substituir o Desembargador Helvécio de Brito 
Maia Neto durante o seu afastamento para dedicação exclusiva à Justiça Eleitoral, conforme Decreto Judiciário nº 191, de 
4/8/2022; 
CONSIDERANDO o contido nos autos nº 22.0.000024388-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Jordan Jardim para, sem prejuízo de suas funções, realizar as 
audiências de custódia na Comarca de Palmas no período de 5 a 11/8/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 22.0.000005255-1 

INTERESSADO DPATR 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 72, de 5 de agosto de 2022 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é aquisição de  eletrodomésticos, 
armários, cofres, armários de cozinha, carrinho bandeja, purificadores de água, ventiladores, fragmentadoras e ba lanças 
eletrônicas a fim de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, o Decreto 
8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a 
Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se a 
manifestação da ASJUADMDG (evento 4483119), acolho as sugestões proposta pelo Senhor Diretor Geral (evento 4483122) e 
HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 43/2022 - SRP à empresa DISTRIBUIDORA W. F. CNPJ 41.313.516/0001-73, quanto aos 
itens 1, 2, 16, 17 e 30, no valor de R$ 285.965,00 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais); o item 3 
foi adjudicado à empresa VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO, CNPJ 26.517.495/0001-14, no valor de R$ 6.897,50 (seis 
mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); os itens 5, 14 e 22 foram adjudicados à empresa CAPIM 
DOURADO COM. DE PROD. E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.927.672/0001-29, no valor de R$ 16.890,00 (dezesseis mil 
oitocentos e noventa reais); os itens 4 e 23 foram adjudicados à empresa ATON DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, CNPJ 
27.300.795/0001-00, no valor de R$ 115.390,40 (cento e quinze mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos); o item 6 foi 
adjudicado à empresa CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 43.684.445/0001-40, no valor de R$ 27.600,00 (vinte e 
sete mil e seiscentos reais); os itens 7, 9, 12 e 13 foram adjudicados à empresa COMERCIAL FLEX EIRELI, CNPJ 
41.819.055/0001-05, no valor de R$ 50.493,50 (cinquenta mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos); o item 
8 foi adjudicado à empresa THE BEST PROD. ELETRÔNICOS LTDA-EPP, CNPJ 18.706.498/000178, no valor de R$ 
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); o item 10 foi adjudicado à empresa GSM ABREU E CMÉRCIO EIRELI, CNPJ 
23.331.504/000190, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); os itens 20 e 21 foram adjudicados à empresa 
ARGOS LTDA, CNPJ 42.262.411/000103, no valor de R$ 111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais); os itens 18 e 19 
foram adjudicados à empresa ALER COMER. DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 82.476.144/0001-83, no valor de R$ 242.500,00 
(duzentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais); os itens 24 e 25 foram adjudicados à empresa GP COMERCIAL, CNPJ 
45.332.507/0001-80 , no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais); o item 26 foi adjudicado à empresa M. FELIPE 
GALVÃO, CNPJ 24.183.988/0001-30, no valor de 49.350,00 (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta reais); o item 11 foi 
adjudicado à empresa JM COMER. DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 36.832.659/0001-51, no valor de 35.250,00 (trinta e 
cinco mil duzentos e cinquenta reais); o item 27 foi adjudicado à empresa REPREMIG REPRES. COMER. DE MINAS GERAIS 
LTDA. CNPJ 65.149.197/0002-51, no valor de R$ 134.550,00 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais); e os 
itens 28 e 29 foram adjudicados à empresa VLF MÁQ. E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-ME, CNPJ 29.023.342/0001-09, 
no valor de R$ 123.980,00 (cento e vinte e três mil novecentos e oitenta reais), tudo consoante Ata da Sessão, Resultado por 
fornecedor e termo de adjudicação (eventos 4449275, 4449267 e 4449275). 
Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente 
feito, bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
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4. COLIC para as providências de mister. 
Concomitante, à DPATR/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Em tempo, torno sem efeito o termo de homologação no evento 4451867. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2118/2022, de 05 de agosto 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 2022/121789 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 766,63, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Araguacema-TO, no período de 10/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0000608-41.2022.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2119/2022, de 05 de agosto 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 2022/121747 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Karine Wanderley de Miranda, Matrícula 991863, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Santa Maria do Tocantins-TO, no período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000259-48.2022.8.27.2733.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2120/2022, de 05 de agosto 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 2022/121777 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosiane Oliveira da Silva Moura, Matrícula 990232, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Natividade-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 16/08/2022 a 16/08/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de adoção Legal, 
Adoção Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2121/2022, de 05 de agosto 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 2022/121750 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Narla Núbia Rodrigues de Moura Lemos, Matrícula 365557, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Alvorada-TO para 
Talisma-TO, no período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000851-88.2022.8.27.2702.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2122/2022, de 05 de agosto 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 2022/121739 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fabiane Andrade Barros, Matrícula 990541, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Formoso do Araguaia-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000673-
88.2022.8.27.2719.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2123/2022, de 05 de agosto 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 2022/121752 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ariane Carvalho do Nascimento, Matrícula 363616, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Burit i do Tocantins-
TO para Tocantinopolis-TO, no período de 05/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00012563720228272731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2124/2022, de 05 de agosto 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 2022/121741 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ellem Crisna Parrião Ribeiro Luz, Matrícula 362773, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguacu-TO para 
Sandolandia-TO, no período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000441-21.2022.8.27.2705.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2125/2022, de 05 de agosto 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 2022/121740 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ediana Moreira Rodrigues Diniz, Matrícula 362772, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguacu-TO para 
Sandolandia-TO, no período de 09/08/2022 a 09/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000441-21.2022.8.27.2705.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2126/2022, de 05 de agosto 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 2022/121749 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Telma Felix Costa Carvalho, Matrícula 358076, o valor de R$ 459,98, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Santa Rita do Tocantins-TO 
para Palmas-TO, no período de 13/08/2022 a 14/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0052694-16.2019.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2127/2022, de 05 de agosto 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 2022/121738 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lucélia Pereira Silva, Matrícula 358052, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguatins-TO para Sao Bento do 
Tocantins-TO, no período de 01/08/2022 a 01/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000326-91.2022.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2128/2022, de 05 de agosto 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 2022/121696 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Janeide dos Santos Lins, Matrícula 357531, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Alvorada-TO para Talisma-
TO, no período de 09/08/2022 a 09/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 000125-
05.2022.8.27.2702.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2129/2022, de 05 de agosto 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 2022/121688 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Giseli da Silva Gonçalves, Matrícula 363312, o valor de R$ 459,98, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Ponte Alta do Tocantins-TO 
para Aparecida do Rio Negro-TO, no período de 25/07/2022 a 26/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00008852420188272728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2130/2022, de 05 de agosto 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 2022/121680 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosiane Oliveira da Silva Moura, Matrícula 990232, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Natividade-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 12/07/2022 a 12/07/2022, com a finalidade de realizar a distr ibuição das cartilhas de adoção Legal, 
Adoção Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2131/2022, de 05 de agosto 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 2022/121679 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rosiane Oliveira da Silva Moura, Matrícula 990232, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Natividade-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 11/07/2022 a 11/07/2022, com a finalidade de realizar a distribuição das cartilhas de adoção Legal, 
Adoção Internacional e Entrega Voluntária, conforme processo 22.0.000014707-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2132/2022, de 05 de agosto 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 2022/121674 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, Matrícula 358700, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para 
Taguatinga-TO, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial conforme 
detalhamento da demanda, com aplicação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense-PBEF, determinada no processo 
0001830-44.2019.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2133/2022, de 05 de agosto 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 2022/121666 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joaquina Ribeiro da Silva, Matrícula 990483, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Recursolandia-TO, 
no período de 07/08/2022 a 07/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001346-
06.2021.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2134/2022, de 05 de agosto 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 2022/121770 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Thaísa Cristhine Filgueira e Silva, Matrícula 357476, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Praia Norte-TO, no período de 08/08/2022 a 08/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo   0001565-24.2022.8.27.2710.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2135/2022, de 05 de agosto 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 2022/121654 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sharanahdya Quirino Sousa, Matrícula 990391, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis -TO para 
Ananas-TO, no período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar avalição psicológica, determinada no processo 
0000481-09.2022.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2136/2022, de 05 de agosto 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 2022/121653 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleia do Nascimento Castro, Matrícula 365541, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Axixa do Tocantins-TO para 
Sao Miguel do Tocantins-TO, no período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, 
determinado no processo 0003737-62.2020.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2137/2022, de 05 de agosto 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 2022/121652 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Josedilma Milhomem da Costa Ribeiro, Matrícula 358660, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis-TO 
para Aguiarnopolis-TO, no período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0005152-32.2020.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2138/2022, de 05 de agosto 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 2022/121650 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kibelem Luisa Soares Rodrigues, Matrícula 363054, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmeiras do Tocantins-TO 
para Santa Terezinha do Tocantins-TO, no período de 11/08/2022 a 11/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação 
psicológica, determinada no processo 0001387-19.2021.8.27.2740.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2139/2022, de 05 de agosto 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 2022/121649 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sharanahdya Quirino Sousa, Matrícula 990391, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinopolis -TO para 
Axixa do Tocantins-TO, no período de 11/08/2022 a 11/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 00001193-33.2022.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2140/2022, de 05 de agosto 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 2022/121648 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Keila Tavares Silva, Matrícula 357386, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Tocantinia-TO para Lajeado-TO, no 
período de 13/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00027230620218272725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2141/2022, de 05 de agosto 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 2022/121647 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ivanice Pires Aguiar, Matrícula 990446, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Formoso do Araguaia-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000379-
36.2022.8.27.2719.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2142/2022, de 05 de agosto 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 2022/121645 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nathanne Ribeiro Saraiva Barbosa, Matrícula 358326, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 06/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00068934820228272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2143/2022, de 05 de agosto 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 2022/121659 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Renata Rodrigues Rocha, Matrícula 357273, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 12/08/2022 a 12/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0002920 -
41.2020.8.27.2742.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2144/2022, de 05 de agosto 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 2022/121643 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Alice Domingues Nunes, Matrícula 356780, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Itapora do 
Tocantins-TO, no período de 10/08/2022 a 10/08/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0000271-22.2022.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2145/2022, de 05 de agosto 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 2022/121751 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Tatyla Rayane Barbosa de Souza, Matrícula 356647, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins -TO 
para Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 15/08/2022 a 15/08/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00033021820208272715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2146/2022, de 05 de agosto 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 2022/121776 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Araguana-TO, no 
período de 17/08/2022 a 17/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0014946-
87.2017.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2147/2022, de 05 de agosto 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 2022/121775 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Flaviana Gonçalves Soares, Matrícula 355651, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 13/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002920-
41.2020.8.27.2742.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2148/2022, de 05 de agosto 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 2022/121558 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Maria Dias Tobias, Matrícula 365538, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Fortaleza do Tabocao-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 06/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0002273-
41.2022.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2149/2022, de 05 de agosto de 2022 
O PRESIDENTE 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 2022/121604 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Manuel de Faria Reis Neto, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
291736, o valor de R$ 152,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período 
de 02/08/2022 a 02/08/2022, com a finalidade de realizar visita técnica à referida Comarca, conforme SEI nº 22.0.000023993-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, DIRETOR-GERAL, Matrícula 218453, o valor de R$ 106,72, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 02/08/2022 a 02/08/2022, 
com a finalidade de realizar visita técnica à referida Comarca, conforme SEI nº 22.0.000023993-7.  

Art. 3º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula 
91452, o valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período 
de 02/08/2022 a 02/08/2022, com a finalidade de realizar visita técnica à referida Comarca, conforme SEI nº 22.0.000023993-7.  

Art. 4º Conceder à servidora Valeria Fortes Bodas, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 353375, o 
valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Pium-TO, no período de 
02/08/2022 a 02/08/2022, com a finalidade de realizar visita técnica à referida Comarca, conforme SEI nº 22.0.000023993-7.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2150/2022, de 05 de agosto 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 2022/121619 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mailson Santos de Oliveira, Matrícula 365521, o valor de R$ 1.379,93, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 05/08/2022 a 09/08/2022, com a finalidade de realizar migração (Segmentação) da rede de Araguaína, 
conforme 22.0.000000187-6.  

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 5243 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022 66 

 

 
 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2151/2022, de 05 de agosto 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 2022/121610 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Tiago Souza Luz, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352104, o valor de 
R$ 2.142,91, relativo ao pagamento de 8,5 (oito e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
463,62, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no 
período de 05/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar migração (Segmentação) da rede de Araguaína, conforme SEI 
22.0.000000187-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Jose Silva de Sousa, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 229544, o valor de R$ 2.142,91, 
relativo ao pagamento de 8,5 (oito e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 463,62, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 05/08/2022 a 
13/08/2022, com a finalidade de realizar migração (Segmentação) da rede de Araguaína, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor Jean Nunes Ribeiro Araujo, Matrícula 359988, o valor de R$ 2.606,53, relativo ao 
pagamento de 8,5 (oito e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, 
no período de 05/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de realizar migração (Segmentação) da rede de Araguaína, conforme 
SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2152/2022, de 05 de agosto 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 2022/121797 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 04/08/2022 a 04/08/2022, com a 
finalidade de realizar a escolta do Presidente do TJTO, conforme SEI 22.0.000004239-4.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Weder Luis do Carmo, Matrícula 363873, 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 Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 04/08/2022 a 04/08/2022, com a 
finalidade de realizar a escolta do Presidente do TJTO, conforme SEI 22.0.000004239-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2153/2022, de 05 de agosto 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 2022/121519 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, 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 Araguaina-TO, no período de 
27/07/2022 a 28/07/2022, com a finalidade de fazer o recebimento dos painéis solares no fórum da comarca de destino, 
conforme SEI nº. 21.0.000016185-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2154/2022, de 05 de agosto 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 2022/121704 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Sérgio Leal Mota, Matrícula 356092, o valor de R$ 766,63, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Guarai-TO para Itacaja-TO, no 
período de 01/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de Realização de pré-círculos restaurativos presenciais na Comarca de 
Itacajá-TO, conforme SEI 22.0.000023099-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1859/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 04 de agosto de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000024236-9; resolve: 
Art. 1º Designar os servidores abaixo para comporem a Comissão de Inventário e Avaliação dos bens descritos nos autos, 
pertencentes ao patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
I - Moredson Mendanha de Abreu Alves, matrícula nº 352416 - DPATR; 
II - Gilmar Alves dos Santos, matrícula nº 115957 - DPATR; 
III - Tiago Elias Teixeira de Almeida, matrícula nº 353693 - COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1841/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 02 de agosto 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 322/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000022623-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Renata Laize Pais Brito Mendes, que tem por objeto a contratação de instrutora para ministrar o curso 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Nível III - Turma I, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 322/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, 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 1831/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de agosto 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 320/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000022032-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Rovinski & Rovinski Serviços em Medicina e Psicologia Ltda - ME, que tem por objeto a 
contratação de empresa para ministrar o Módulo I do curso Teoria e Prática: o psicólogo no contexto do Judiciário do Tocantins, 
para servidores e servidoras vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO; credenciados(as) 
da área de Psicologia, que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais ou administrativos, 
modalidade Ead. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 320/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, 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 1824/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de agosto 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 316/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000022102-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Luiz Gustavo Santana, que tem por objeto a contratação de instrutor para realização do Módulo I – A Ética 
Profissional em Serviço Social e suas Nuances no Campo Jurídico do curso Estudo Social, Laudos e Pareceres Técnicos em 
Serviço Social, modalidade EaD, para servidores (as) vinculados (as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do 
TJTO, e credenciados (as) de Serviço Social, que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais ou 
administrativos. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 316/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, 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 o contratado 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 2155/2022, de 05 de agosto 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 2022/121518 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, 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 Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
25/07/2022 a 25/07/2022, com a finalidade de fazer vistoria e o relatório de recebimento definitivo do novo fórum da comarca de 
destino, conforme Sei nº. 21.0.000005083-8.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Juliana Rosa Barcelos Costa, Matrícula 353552, 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 Paraiso do Tocantins-TO, no período de 25/07/2022 a 
25/07/2022, com a finalidade de fazer vistoria e o relatório de recebimento definitivo do novo fórum da comarca de destino, 
conforme Sei nº. 21.0.000005083-8.  

Art. 3º Conceder ao servidor Sebastiao de Oliveira Camilo, ENGENHEIRO, Matrícula 360511, 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 Paraiso do Tocantins-TO, no período de 25/07/2022 
a 25/07/2022, com a finalidade de fazer vistoria e o relatório de recebimento definitivo do novo fórum da comarca de destino, 
conforme Sei nº. 21.0.000005083-8.  

Art. 4º 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 2156/2022, de 05 de agosto 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 2022/121703 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Rafael Pereira Santana, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
353294, 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 Colinas do Tocantins-TO para 
Palmas-TO, no período de 04/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realizar a renovação de certificação digital.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2157/2022, de 05 de agosto 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 2022/121536 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
1.070,85, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Filadelfia-TO, no período de 
18/07/2022 a 22/07/2022, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento das obras de reforma dos fóruns das 
comarcas de destino, conforme Sei nº. 21.0.000006551-7/21.0.000005005-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2158/2022, de 05 de agosto 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 2022/121531 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Pedro Afonso-TO, no período de 
26/07/2022 a 26/07/2022, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento das obras de reforma dos fóruns das 
comarcas de destino, conforme SEI nº. 21.0.000005964-9/21.0.000003081-0.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, 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 Pedro Afonso-TO, no período de 26/07/2022 a 26/07/2022, com a 
finalidade de fiscalizar e acompanhar o andamento das obras de reforma dos fóruns das comarcas de destino, conforme SEI nº. 
21.0.000005964-9/21.0.000003081-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2159/2022, de 05 de agosto 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 2022/121500 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 612,09, relativo ao pagamento de 2,5 (duas 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 Araguaina-TO, no período de 28/07/2022 a 30/07/2022, com a finalidade de realizar a manutenção corretiva na comarca de 
Araguaína e Itaguatins, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2160/2022, de 05 de agosto 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 2022/121480 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352456, o valor de R$ 753,47, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99, descontado o 
valor de R$ 231,81, 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$ 295,31, por seu deslocamento 
de Ponte Alta do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 02/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de Deslocamento 
para realização de curso PRESERVAÇÃO DA VIDA - TURMA 2, oferecido pela ESMAT.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2161/2022, de 05 de agosto 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 2022/121447 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Angelo Stacciarini Seraphin, ASSESSOR TÉCNICO-JURÍDICO DA DIRETORIA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, Matrícula 352486, o valor de R$ 2.058,29, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) 
diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 309,08, 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 Sao Paulo-SP, no 
período de 02/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de participação do evento AWS Summit São Paulo 2022, conforme SEI 
22.0.000021993-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Mauro Sergio Braz, CONTRATO TEMPORÁRIO - ANALISTA JUDICIARIO, Matrícula 
360049, o valor de R$ 2.367,37, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, acrescido de 
R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Paulo-SP, no período de 
02/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de participação do evento AWS Summit São Paulo 2022, conforme SEI 
22.0.000021993-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor Wylker Sousa Cruz, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352857, o valor de 
R$ 2.058,29, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 
309,08, 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 Sao Paulo-SP, no período de 02/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de 
participação do evento AWS Summit São Paulo 2022, conforme SEI 22.0.000021993-6.  

Art. 4º Conceder ao servidor Paulo Canedo Costa Rodrigues, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 
352917, o valor de R$ 2.058,29, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o 
valor de R$ 309,08, 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 Sao Paulo-SP, no período de 02/08/2022 a 05/08/2022, com a 
finalidade de participação do evento AWS Summit São Paulo 2022, conforme SEI 22.0.000021993-6.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2162/2022, de 05 de agosto 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 2022/121625 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcelo Eliseu Rostirolla, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352452, o valor de R$ 1.322,77, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 231,81, 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$ 404,63, por seu 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5243 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022 71 

 

 
 

deslocamento de Colmeia-TO para Palmas-TO, no período de 02/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de participar do Curso 
Preservação da Vida - Turma II, conforme processo SEI 21.0.000023626-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2163/2022, de 05 de agosto 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 2022/121788 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, o valor de R$ 2.671,60, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 309,08, confo rme 
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 Rio de Janeiro-RJ, no período de 02/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de para 
participação de servidores da Diretoria de Comunicação no XVI Conbrascom 2022, conforme SEI 22.0.000011703-3.  

Art. 2º Conceder ao servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, Matrícula 361213, o valor de R$ 2.671,60, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é 
R$ 613,31, descontado o valor de R$ 309,08, 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 Rio de Janeiro-RJ, no período de 02/08/2022 
a 06/08/2022, com a finalidade de para participação de servidores da Diretoria de Comunicação no XVI Conbrascom 2022, 
conforme SEI 22.0.000011703-3.  

Art. 3º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, o valor de R$ 
2.671,60, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 309,08, 
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 Rio de Janeiro-RJ, no período de 02/08/2022 a 06/08/2022, com a finalidade de para 
participação de servidores da Diretoria de Comunicação no XVI Conbrascom 2022, conforme SEI 22.0.000011703-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2164/2022, de 05 de agosto 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 2022/121715 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Frederico Paiva Bandeira de Souza, JUZ2 - JUIZ DE DIREITO DE 2ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352447, o valor de R$ 1.252,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 229,99, 
descontado o valor de R$ 231,81, 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$ 794,34, por 
seu deslocamento de Xambioa-TO para Palmas-TO, no período de 01/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de participar do 
curso PRESERVAÇÃO DA VIDA PARA MAGISTRADOS - Turma I, conforme SEI nº 22.0.000019791-6.  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2165/2022, de 05 de agosto 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 2022/121634 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352230, 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 Araguacema-TO, no período de 
19/07/2022 a 20/07/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção corretiva, conforme solicitado SEI n.º 
22.0.000021458-6.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2166/2022, de 05 de agosto 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 2022/121514 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, 
o valor de R$ 764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de 
R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no 
período de 01/08/2022 a 04/08/2022, com a finalidade de realizar instalação de kit de videoconferência no Juizado Especial da 
Fazenda Pública e Precatórias, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2167/2022, de 05 de agosto 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 2022/121534 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Carolina Valoes das Neves, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 250265, 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 Porto Nacional-TO, no período de 
03/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de participar de uma reunião com o diretor do fórum da comarca de destino, conforme 
Sei nº. 21.0.000005986-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2168/2022, de 05 de agosto 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 2022/121467 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Meirivany Rocha Nepomuceno Costa, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 243456, 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 Natividade-TO para Gurupi-TO, no 
período de 04/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de solicitação para emissão de Certificado Digital Cert-JUS institucional ao 
servidor efetivo do Tribunal de Justiça do Tocantins.  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2169/2022, de 05 de agosto 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 2022/121509 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, 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 Porto Nacional-TO, no período 
de 27/07/2022 a 28/07/2022, com a finalidade de fazer entrega de aparelhos celulares e manutenção de telefone fixo , conforme 
SEI 22.0.000000187-6.  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2170/2022, de 05 de agosto 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 2022/121636 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 Araguacema-TO, no período de 
01/08/2022 a 05/08/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas comarcas, 
conforme Sei 22.0.000000018-7, 22.0.000000049-7 e 22.0.000000050-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2171/2022, de 05 de agosto 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 2022/121635 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 Aurora do Tocantins-TO, no período de 
25/07/2022 a 29/07/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas referidas 
comarcas, conforme SEIs n.º 22.0.000000019-5, 22.0.000000064-0 e 22.0.00000010-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2172/2022, de 05 de agosto 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 2022/121720 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 152656, o valor de R$ 639,27, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 154,54, 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$ 103,84, por 
seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 02/08/2022 a 03/08/2022, com a finalidade de participar 
do Curso de Prevenção da Vida para Magistrados, conforme sei nº 21.0.000023626-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2173/2022, de 05 de agosto 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 2022/121513 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, o valor de R$ 
764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 309,08, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
26/07/2022 a 29/07/2022, com a finalidade de conduzir equipe visando realizar serviços de manutenção predial nos fóruns das 
Comarcas de Araguaína, Araguatins, e Goiatins, conforme SEI: 22.0.000000046-2, 22.0.000000009-8, 22.0.000022698-3 .  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2174/2022, de 05 de agosto 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 2022/121864 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Vagna Carla Alves Costa, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 354063, o valor de R$ 
612,09, relativo ao pagamento de 2,5 (duas 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 Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no 
período de 11/08/2022 a 13/08/2022, com a finalidade de prestar serviços na cidade de Conceição do Tocantins, em 
cumprimento ao Projeto CEJUSC ITINERANTE DE ARRAIAS – O PODER JUDICIÁRIO MAIS PRÓXIMO AO CIDADÃO, 
conforme SEI 22.0.000005898-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2175/2022, de 05 de agosto 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 2022/121857 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcelo Laurito Paro, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
291932, o valor de R$ 1.502,09, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 154,54, 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$ 506,68, por seu 
deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de 
convocação para participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins - ENCOPE.  

Art. 2º Conceder à servidora Raimunda Melo Araujo, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352976, o valor de R$ 
765,41, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no 
período de 01/09/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de convocação para participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes 
Corregedores Permanentes e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins - ENCOPE.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2176/2022, de 05 de agosto 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 2022/121466 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Barbara Khristine Alvares de Moura Carvalho Camargo, CHEFE DA JUNTA MÉDICA 
DO PODER JUDICIÁRIO, Matrícula 205564, o valor de R$ 2.748,87, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo 
valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 231,81, 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 Sao Paulo-SP, no período de 
20/07/2022 a 24/07/2022, com a finalidade de participar do 8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental em São Paulo -SP, 
conforme o SEI 22.0000017429-0.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Janaina Rodrigues Araujo, Matrícula 990079, o valor de R$ 2.748,87, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 231,81, 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 Sao Paulo-SP, no período de 20/07/2022 a 24/07/2022, com a finalidade de participar do 8º Congresso 
Brasileiro de Saúde Mental em São Paulo -SP, conforme o SEI 22.0000017429-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Editais 

ESTADO DO TOCANTINS 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2022 – 1ª RETIFICAÇÃO 

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 
Dispõe sobre alterações ao Edital nº 001/2022 do concurso público para a outorga de delegação de serviços de notas e 

de registros, pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
O Desembargador EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Treinamento do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), no uso de suas atribuições legais, cumprindo o que determina o § 3º 
do artigo nº 236 da Constituição Federal, torna público para conhecimento de todos os interessados, as alterações que seguem, 
relativas ao Concurso Público destinado à outorga de delegação dos serviços Notariais e de Registro – Edital nº 001/2022, em 
consonância com recomendações do Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 1º. Os itens do Edital nº 001/2022, a seguinte indicados, passam a ter a seguinte redação: 
1.1.     A Comissão de Concurso é composta pelo Desembargador Adolfo Amaro Mendes, que a preside; pelos Juízes de Direito, 
Doutores Roniclay Alves de Morais e José Ribamar Mendes Júnior, pela Juíza de Direito Ana Paula Brandão Brasil; pelo 
Representante do Ministério Público, Promotora de Justiça Márcia Mirele Stefanello Valente; pelo Representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Tocantins, Doutor Jadson Cleyton dos Santos Sousa e pelos representantes dos titulares das 
Serventias Extrajudiciais, Notário Geraldo Henrique Moromizato e Registrador Diógenes Nunes Rézio. 
1.5.    O concurso público, em todas as suas fases, será realizado e aplicado pela Comissão de Concurso Público do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, com o auxílio, exclusivamente operacional, do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – 
IESES. 
2.1.2.  A relação das serventias vagas consta do Anexo I a este Edital, as quais estão sujeitas ao desdobramento ou 
desmembramento, já havendo, inclusive, em andamento, estudos, com processo já instaurado, em tramitação no Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, visando ao seu desdobro ou desmembramento, que ocorrerá na forma da lei. 
3.4.1.  A primeira parte do processo de Inscrição preliminar ao Concurso Público – Edital 001/2022 consiste em acessar o site 
www.cartorio.tjto2022.ieses.org ou o site www.tjto.jus.br apontando para “INSCRIÇÕES ON LINE” e, preencher a Ficha de 
Inscrição Preliminar, em etapa inicial das 10 (dez) horas de segunda-feira, 16 de maio de 2022 às 16 (dezesseis) horas de sexta-
feira, 17 de junho de 2022 e em segunda etapa, 10 (dez) horas de quinta-feira, 11 de agosto de 2022 às 16 (dezesseis) horas de 
sexta-feira, 26 de agosto de 2022. 
3.4.3.  A segunda parte do processo de inscrição preliminar ao Concurso Público – Edital 001/2022 consiste em imprimir o boleto 
bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição preliminar na etapa inicial, até sexta-feira, 17 de junho de 2022 e na 
segunda etapa, até sexta-feira, 26 de agosto de 2022, exceto se isento do pagamento nos termos do item 3.5 e seus subitens. 
3.4.3.3.           O candidato é responsável por conhecer e respeitar o horário bancário (com relação ao processamento do 
pagamento) onde for efetuado o pagamento, quer seja pelo modo presencial, quer seja pelo modo virtual. Pagamentos da taxa 
de inscrição efetuados no último dia e que estejam em desacordo com os referidos horários, resultando no processamento do 
pagamento em dias posteriores, na etapa inicial a sexta-feira, 17 de junho de 2022 e na segunda etapa, a sexta-feira, 26 de 
agosto de 2022, serão considerados como pagamentos fora de prazo e ensejarão o não deferimento da referida inscrição 
preliminar. 
3.8.     Os documentos estabelecidos no item 3.5 deverão ser enviados através de arquivos digitalizados, em formato Adobe 
Portable Document Format (PDF) para o endereço eletrônico(email) inscrições.tjto2022@ieses.org, na etapa inicial até 
quarta-feira, 18 de maio de 2022 e na segunda etapa, até sexta-feira, 12 de agosto de 2022. 
3.9.  O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição preliminar será divulgado na etapa inicial, até as 18 
(dezoito) horas de quarta-feira, 1 de junho de 2022 e na segunda etapa, até 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 17 de agosto de 
2022, pela internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1. 
4.2.   O candidato, Pessoa Negra, deverá enviar através de arquivos digitalizados, em formato Adobe Portable Document 
Format (PDF) para o endereço eletrônico(email) inscricoes.tjto2022@ieses.org no período de inscrições preliminares, 
solicitação à Comissão de Concurso, contendo: 
4.3.1.  A convocação a que se refere o item 4.3.b será disponibilizada na internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 
3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, indicando os locais, dias e horários dos exames dos 
candidatos. 
5.2.     O candidato, Pessoa com Deficiência – PcD, deverá enviar através de arquivos digitalizados, em formato Adobe Portable 
Document Format (PDF) para o endereço eletrônico(email) inscricoes.tjto2022@ieses.org no período de inscrições 
preliminares, solicitação à Comissão de Concurso, contendo: 
5.3.1.  A convocação a que se refere o item 5.3.b será disponibilizada na internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 
3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, indicando os locais, dias e horários dos exames dos 
candidatos. 
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6.1.     Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Tocantins, ato indicando os candidatos cuja inscrição 
preliminar foi deferida, na etapa inicial até a data limite de quarta-feira, 29 de junho de 2022 e na segunda etapa, até 09 de 
setembro de 2022. 
6.4.1.  Em caso de ocorrência de divergência do Documento de Confirmação de Inscrição, o candidato deverá solicitar a 
correção ao IESES, através do endereço eletrônico inscricoes.tjto2022@ieses.org fazendo menção expressa a este Concurso 
Público. 
7.5.1.  Em função de normas sanitárias, poderá ser baixado ato da Comissão de Concurso, com normas complementares para 
adequação aos protocolos vigentes, relacionados à COVID-19. 
8.1.      Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização de provas, Pessoa com Deficiência - PcD ou 
não, deverão enviar através de arquivos digitalizados, em formato Adobe Portable Document Format (PDF) para o endereço 
eletrônico(email) cond_esp_prova. tjto2022@ieses.org requerimento formal ao IESES, conforme modelo apresentado no 
Anexo V, com remessa durante o período de inscrições preliminares, indicando as condições especiais que necessitam para a 
realização das provas, acompanhado da cópia do boleto bancário e do recibo de pagamento (caso não isentos). 
8.1.7.  A decisão dos requerimentos previstos no item 8.1 caberá à Comissão de Concurso. O atendimento ao solicitado 
dependerá da possibilidade de operacionalização pelo IESES, observada a legislação específica, bem como a viabilidade e 
razoabilidade do pedido. 
9.2.     A prova objetiva de seleção será realizada no domingo, 16 de outubro de 2022. 
9.3.1.  Os candidatos deverão retirar seu Documento de Confirmação de Inscrição através da internet, nos endereços eletrônicos 
indicados no item 3.4.1, após as 18 (dezoito) horas de terça-feira, 11 de outubro de 2022. 
9.11.   Será realizada audiência pública às 9 (nove) horas de quinta-feira, 03 de novembro de 2022 na sede do Tribunal de 
Justiça, para que se proceda a identificação das provas objetivas de seleção, após sua avaliação. 
10.5.   Os candidatos pré-classificados para a prova escrita e prática serão convocados por ato publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico do Estado do Tocantins, em terça-feira, 08 de novembro de 2022, sendo naquele ato informada a nominata dos 
convocados, em ordem de pré-classificação, com as respectivas notas. 
10.5.2.            O Documento de Confirmação da Convocação, com o local e horário da prova, deverá ser retirado pelo candidato 
através da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, após as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 07 de 
dezembro de 2022. 
10.6.   A prova escrita e prática será realizada no domingo, 11 de dezembro de 2022, tendo duração de 4 (quatro) horas; 
iniciando-se a prova tão logo tenha sido concluída a verificação inicial dos materiais usados como consulta pelos candidatos. 
10.10.4.         Será realizada audiência pública às 9 (nove) horas de quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, na sede do Tribunal de 
Justiça, para que se proceda a identificação das provas discursivas - escrita e prática, após sua avaliação. 
11.4.   Os candidatos aprovados na Prova Discursiva - Escrita e Prática serão convocados por ato disponibilizado através da 
internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 08 de março de 2023, a 
entregar, pessoalmente, os documentos estabelecidos nos itens 11.1, 11.2 e/ou 11.3, no local e horário indicados no ato de 
convocação, no período de segunda-feira, 27 de março de 2023 a sexta-feira, 31 de maio de 2023, na ordem que se apresentam 
nestes itens, capeados por modelo apresentado no mesmo ato de convocação. 
11.4.1. Até às 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 08 de março de 2023 será disponibilizado na internet, ato indicando dia e 
horário de entrega da documentação pelo candidato. 
13.2.   Participarão da Prova Oral os candidatos que tiverem aprovada sua participação, conforme ato de convocação 
disponibilizado através da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 05 
de maio de 2023, após o encerramento da etapa de análise da documentação e deferimento da inscrição definitiva. 
13.2.2.            Será realizada audiência pública às 9 (nove) horas de quarta-feira, 07 de junho de 2023, na sede do Tribunal de 
Justiça, para sorteio da ordem de arguição dos candidatos, dentro de cada grupo, se houver. 
14.12. O termo final para aquisição dos títulos é a data da primeira publicação deste edital, 11 de abril de 2022. 
15.4.   Ocorrendo empate na média aritmética ponderada, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto no parágrafo único do 
artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da 
mencionada Lei, ou seja, que possuírem 60 anos completos ou mais na data da primeira publicação deste Edital, 11 de abril de 
2022. 
16.      DOS PEDIDOS DE REVISÃO 
16.1.   É admitido pedido de revisão à Comissão de Concurso, quanto: 
a.         ao não deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b.         ao não deferimento de inscrição preliminar; 
c.         ao não deferimento de condições especiais de prova; 
d.         ao não deferimento de inscrição preliminar para concorrer a vaga reservada; 
e.         à formulação das questões e respectivos quesitos da prova objetiva de seleção; 
f.          à opção considerada como certa na questão da prova objetiva de seleção; 
g.         à avaliação da prova objetiva de seleção; 
h.         à convocação para a prova escrita e prática; 
i.          à avaliação da prova escrita e prática; 
j.          à avaliação da prova oral; 
k.         à avaliação da prova de títulos e número de juris (função de jurado); 
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l.          ao registro de notas das provas, da média final, do número de juris e da soma de notas para desempate; 
m.        às classificações finais do concurso. 
16.2.   Os pedidos de revisão relativos aos itens “16.1.a” ou “16.1.b” ou “16.1.c” ou “16.1.d” deverão ser interpostos das 9 (nove) 
horas do primeiro dia subsequente à disponibilização da decisão até as 18 (dezoito) horas do segundo dia subsequente à 
disponibilização da decisão. 
16.3.   A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item “16.1.a.” será disponibilizada através  da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 24 de agosto de 2022. 
16.4.   A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item “16.1.b.” será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 28 de setembro de 2022. 
16.5.   A decisão dos pedidos de revisão relativos aos itens “16.1.c.” e “16.1.d” será disponibilizada através da internet, nos 
endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 28 de setembro de 2022. 
16.6.   A prova objetiva de seleção e o gabarito oficial desta prova serão tornados disponíveis através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 09 (nove) horas do dia subsequente ao dia da realização da mesma. 
16.6.1.            O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e respectivos quesitos (item 
16.1.e) ou quanto à opção considerada como certa na prova objetiva de seleção (item 16.1.f) deverá fazê-lo das 09 (nove) horas 
do dia subsequente ao dia da realização da mesma até as 18 (dezoito) horas do terceiro dia subsequente ao dia da realização da 
prova objetiva de seleção. 
16.6.2.            A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 16.6.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 28 de outubro de 2022. 
16.7.   A avaliação da prova objetiva de seleção, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho – POS, será 
disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 09 de 
novembro de 2022. 
16.7.1.            Os pedidos de revisão relativos aos itens “16.1.g” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas do primeiro dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho – POS até as 18 (dezoito) horas do segundo dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho desta prova. 
16.7.2.            A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 16.7.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de segunda-feira, 28 de novembro de 2022. 
16.8.   A convocação para a prova escrita e prática será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item 
3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 09 de novembro de 2022. 
16.8.1.            Os pedidos de revisão relativos aos itens “16.1.h” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas do primeiro dia 
subsequente à disponibilização do respectivo ato até as 18 (dezoito) horas do segundo dia subsequente à disponibilização do a to 
a que se refere. 
16.8.2.            A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 16.8.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de segunda-feira, 28 de novembro de 2022. 
16.9.   A avaliação da prova escrita e prática, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho – PEP, será 
disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de terça-feira, 24 de janeiro 
de 2023. 
16.9.1.            As folhas respostas da prova escrita e prática serão disponibilizadas através da internet, nos endereços indicados 
no item 3.4.1, das 9 (nove) horas do primeiro dia subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho PEP até 
as 18 (dezoito) horas do segundo dia subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho PEP. 
16.9.2.            Os pedidos de revisão relativos ao item “16.1.i” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas do primeiro dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho PEP até as 18 (dezoito) horas do segundo dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho PEP. 
16.9.3.            A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 16.9.2 será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 03 de março de 2023. 
16.10. A avaliação da prova oral, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho - POR será disponibilizada através 
da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 26 de julho de 2023. 
16.10.1.         Os pedidos de revisão relativos ao item “16.1.j” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas do primeiro dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho - POR até as 18 (dezoito) horas do segundo dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho - POR. 
16.10.2.         No mesmo período indicado no item 16.10.1, será disponibilizado na Comissão de Concurso da sede do Tribunal 
de Justiça, no horário de expediente ordinário, o áudio com as gravações da prova de cada um dos candidatos. 
16.10.3.         A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 16.10.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 18 de agosto de 2023 
16.11. A avaliação da prova de títulos, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho - TIT será disponibilizada 
através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 26 de julho de 2023 
16.11.1.         Os pedidos de revisão relativos ao item “16.1.k” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas do primeiro dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho - TIT até as 18 (dezoito) horas do segundo dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho - TIT. 
16.11.2.         A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 16.11.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 18 de agosto de 2023 
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16.12. As notas das provas dos candidatos, a média final, o número de juris e a soma de notas para desempate dos aprovados, 
expressas no Boletim Individual de Desempenho FIN serão disponibilizadas através da internet, nos endereços indicados no item 
3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de quarta-feira, 23 de agosto de 2023. 
16.12.1.         Os pedidos de revisão relativos ao item “16.1.l” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas do primeiro dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho - FIN até as 18 (dezoito) horas do segundo dia 
subsequente à disponibilização do Boletim Individual de Desempenho - FIN. 
16.12.2.         A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 16.12.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 01 de setembro de 2023. 
16.13. As classificações finais dos aprovados serão disponibilizadas através da internet, nos endereços indicados no item 3.4 .1, 
até as 18 (dezoito) horas de terça-feira, 05 de setembro de 2023. 
16.13.1.         Os pedidos de revisão relativos ao item “16.1.m” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas do primeiro dia 
subsequente à disponibilização das classificações finais até as 18 (dezoito) horas do segundo dia subsequente à disponibilização 
do Boletim Individual de Desempenho - FIN. 
16.13.2.         A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 16.13.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços 
indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de sexta-feira, 15 de setembro de 2023. 
16.15. Os candidatos poderão obter seus documentos individuais (Documento de Confirmação de Inscrição - DCI, Documento de 
Convocação à Prova Escrita e Prática – DCPEP ou Boletins de Desempenho Individual) e ter acesso aos cartões de resposta e 
às folhas respostas da prova escrita e prática, através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, apontando aos 
respectivos ícones e informando, no formato solicitado, seu número de inscrição e senha que será enviada ao candidato. 
16.16. Somente serão apreciados os pedidos de revisão expressos em termos convenientes e que apontarem as razões e 
circunstâncias que os justifiquem, bem como observarem rigorosamente o procedimento estabelecido neste Edital.  
16.16.1.         Não serão conhecidos pedidos de revisão interpostos coletivamente. 
16.16.2.         Os pedidos de revisão deverão ser elaborados exclusivamente através de formulário digital disponibilizado no ícone 
“Pedidos de revisão” do endereço eletrônico www.cartorio.tjto2022.ieses.org. 
16.16.3.         Nos formulários digitais não haverá necessidade de qualificação do candidato ou de seu procurador, tendo em vista 
que cada formulário estará vinculado diretamente ao registro do recorrente, através de seu CPF e data de nascimento. 
16.16.4.         Ao optar por pedido de revisão, o candidato deverá proceder conforme orientação no referido formulário. 
16.16.5.         Não haverá hipótese de elaboração do pedido de revisão por outro meio senão aquele disponibilizado para tal  na 
respectiva página, considerando-se deserto o pedido que for efetuado de outro modo. 
16.16.6.         As razões do pedido e os respectivos requerimentos deverão ser elaborados previamente em processador de texto 
de escolha do candidato; uma vez concluídos (razões e requerimentos), estes deverão ser trasladados do arquivo do 
processador de textos para a respectiva área no formulário digital. 
16.16.7.         As razões do pedido de revisão e os respectivos requerimentos deverão ser desprovidos de qualquer identificação 
do recorrente, timbre de escritório e/ou empresa, permitindo-se assim a sua análise sem a identificação do postulante. 
16.16.8.         Não é permitida qualquer identificação no corpo das razões do pedido ou de seus respectivos requerimentos, 
quando relativos aos itens “16.1.e”, “16.1.f” e “16.1.i, sendo indeferidos sumariamente o que não atender a esta condição. 
16.16.9.         O reconhecimento e a consequente consideração de marca distintiva como elemento de identificação do pedido de 
revisão estão contidos no poder discricionário do julgador. 
16.17. Após a elaboração dos pedidos de revisão e sua remessa (envio) conforme indicado no formulário, tais pedidos deverão 
ser impressos e assinados pelo candidato requerente, respeitados os respectivos prazos indicados neste edital, sendo que o 
prazo para remessa se encerra na data indicada em cada um dos itens a que se refira o pedido de revisão. 
16.17.1.         Os documentos estabelecidos no item 16.17 deverão ser enviados através de arquivos digitalizados, em formato 
Adobe Portable Document Format (PDF) para o endereço eletrônico(email) pedido de revisão.tjto2022@ieses.org. 
16.17.2.         Os arquivos “PDF” deverão ter sua denominação no formato “000000000-00”, sendo os 9 primeiros dígitos 
correspondentes ao número de inscrição do candidato e os 2 seguintes, números sequenciais (000000000-01, 000000000-02, 
000000000-03 e assim sucessivamente). 
16.17.3. Cada candidato deverá enviar um único email com os documentos anexos. Em sendo enviados mais de um email, será 
considerado somente o mais recente (último email enviado). 
16.17.4.         Os documentos que forem encaminhados em formato diferente daquele requisitado nos itens 16.17.1 e/ou 16.17.2 
serão sumariamente excluídos e não avaliados. 
16.17.6. A exclusão aplicada em decorrência do item 16.17.4 ou a não envio e respectivo recebimento do email previsto no item 
16.17.1 implicam em não ser analisado o correspondente pedido de revisão. 
16.17.7. A critério do interessado, os documentos estabelecidos no item 16.17 poderão ser entregues no protocolo do Tribunal de 
Justiça, no horário de expediente externo. 
16.18. O pedido de revisão interposto ou postado/entregue fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto 
consideradas as datas e horas dos respectivos registros eletrônicos de impostação do pedido de revisão, da postagem, no caso 
de remessa e de protocolo, no caso de entrega no Tribunal. 
16.19. Pedidos de revisão inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente 
indeferidos. 
17.      DOS RECURSOS DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA 
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17.1.   É admitido recurso de inscrição definitiva ao Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, quanto ao 
indeferimento de inscrição definitiva pela Comissão de Concurso, ou seja, não aprovação da comprovação de atendimento aos 
requisitos para outorga de delegação e de inscrição definitiva. 
17.2.   Os recursos relativos ao item 17.1 deverão ser interpostos   nos 5 (cinco) dias subsequentes à disponibilização do ato de 
convocação para a Prova Oral. 
17.3.   Os recursos relativos ao item 17.1 deverão ser protocolados no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no horário de 
expediente externo, com a menção expressa que se relacionam a este Edital. 
17.4.   Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os 
justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, número de CPF e endereço para correspondência. 
17.5.   Os recursos interpostos fora do respectivo prazo não serão conhecidos, sendo para tanto considerado a data e hora do 
respectivo protocolo. 
20.1.   Fica delegada competência ao IESES para: 
a.         receber as inscrições preliminares; 
b.         receber os valores das inscrições preliminares; 
c.         deferir e indeferir os pedidos de isenção da taxa de inscrição; 
d.         deferir e indeferir as inscrições preliminares; 
e.         deferir e indeferir, preliminarmente, os requerimentos preliminares para concorrer a vagas reservadas; 
f.          convocar os candidatos com pedido deferido para concorrer a vagas reservadas, para se submeterem a exame 
presencial; 
g.         deferir e indeferir os pedidos de condições especiais de prova; 
h.         emitir os documentos de confirmação de inscrições preliminares; 
i.          Prestar o serviço, exclusivamente operacional, relativo a todas as fases do concurso, até a homologação do resultado 
final e; 
j.          prestar informações sobre o concurso. 
Art. 2º. Incluir os seguintes itens ao Edital nº 001/2022: 
1.8.1. Fica impedido de compor as Comissões do Concurso, bem como as bancas examinadoras por ela formadas, ainda que na 
condição de suplente, aquele que tiver parente consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até o segundo grau, inscrito  no 
concurso público. O impedimento deverá ser comunicado ao Presidente da Comissão do Concurso Público, no caso de seus 
membros, ou do IESES, no caso de membros da Comissão do Instituto, para a imediata substituição e demais providências. 
21.10. Ficam ratificadas as portarias de deferimento de inscrição preliminar, condição especial de prova e concorrência a vagas 
reservadas para inscrições preliminares na etapa inicial de inscrições. 
21.10.1. Os candidatos com indeferimento de seus pedidos de concorrência a vagas reservadas e de condições especiais de 
prova deverão, se julgarem oportuno, apresentar novo requerimento no período de inscrições da segunda etapa, nos termos 
deste Edital. 
21.10.2. É facultado ao candidato com inscrição preliminar deferida requerer à Comissão de Concurso, no período da segunda 
etapa de inscrições, o cancelamento de sua inscrição preliminar e, se não isento, o ressarcimento da taxa de inscrição paga. 
Art. 3º. Excluir o item 1.9 do Edital. 
Art. 4º. Determinar ao IESES – Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul que disponibilize o inteiro teor do Edital nº 
001/2022, devidamente consolidado com as alterações promovidas nesta alteração, em até 10 (dez) dias. 
Palmas (TO), 05 de agosto de 2022. 

Desembargador EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Treinamento 

do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins  
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CENTRAL DE COMPRAS 
Extratos 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000021976-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE04025 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Gidair Lopes dos Santos. 
CPF: 614.889.254-53 
OBJETO: Empenho destinado à contratação da instrutora, para ministrar o curso Módulo III – Elaboração de Documentos 
Técnicos na Pedagogia Jurídica (Grupo 2) do Curso A Pedagogia Jurídica e o Assessoramento Técnico ao 
Judiciário, para servidores (as) vinculados (as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO, 
credenciados(as) da área de Pedagogia, que atuam no assessoramento aos Juízos demandantes, em processos judiciais ou 
administrativos, a ser realizado na modalidade EAD, com carga horário de 20 horas/aula. 
VALOR TOTAL: R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais). 
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Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.122.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.36 Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 02 de agosto de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000022111-6 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03827 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Cristiana Prestes. 
CPF: 688.282.251-49. 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para ministrar o curso "Módulo II – A Interdisciplinaridade no 
Assessoramento Técnico em Serviço Social do curso Estudo Social, Laudos e Pareceres Técnicos em Serviço 
Social" para servidores(as) vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO e credenciados(as) 
de Serviço Social, que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais ou administrativos, na 
modalidade EAD. 
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.128.1145.4180. 
Natureza de Despesa: 33.90.36 - Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0760. 
DATA DA EMISSÃO: 01 de Agosto de 2022. 
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000022148-5 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE04021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Charles Toniolo de Sousa. 
CPF: 071.428.637-06 
OBJETO: Empenho destinado à contratação de instrutor para ministrar o curso "Módulo II – A Interdisciplinaridade no 
Assessoramento Técnico em Serviço Social do curso Estudo Social, Laudos e Pareceres Técnicos em Serviço 
Social" para servidores(as) vinculados(as) ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM) do TJTO e credenciados(as) 
de Serviço Social, que atuam no assessoramento aos juízos demandantes, em processos judiciais ou administrativos, na 
modalidade EAD. 
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.122.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.36 Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 02 de agosto de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1209/2022, de 05 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS, 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 ALESSANDRA WALESKA RIBEIRO DE AGUIAR, matrícula nº 181353, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 05/08 a 03/09/2022, a partir de 05/08/2022 até 03/09/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Keyla Suely Silva Da Silva Souza 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1210/2022, de 05 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor FABRICIO FERREIRA DE ANDRADE, matrícula nº 238347, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 05 a 19/08/2022, a partir de 05/08/2022 até 19/08/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03 a 17/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1211/2022, de 05 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOSE ZITO PEREIRA JUNIOR, matrícula nº 201674, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 15/08/2022, a partir de 01/08/2022 até 15/08/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 16/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 608/2022, de 05 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor MARDEI OLIVEIRA LEÃO, matrícula nº 352643, ocupante do cargo de 
ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL, no período de 22/07/2022 a 
22/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121847; 
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 

358424 MAYANNA DIAS TERRA E BRITO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 22/07/2022 à 22/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 609/2022, de 05 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
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outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, 
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL, no período de 27/05/2022 a 27/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121844; 
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 

358480 CHARLES BATISTA DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 27/05/2022 à 27/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 610/2022, de 05 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, 
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121843; 
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 

358480 CHARLES BATISTA DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 06/06/2022 à 10/06/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 611/2022, de 05 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, 
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL, no período de 14/06/2022 a 15/06/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121842; 
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 

358480 CHARLES BATISTA DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 14/06/2022 à 15/06/2022 
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Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 612/2022, de 05 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, 
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL, no período de 24/06/2022 a 24/06/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121840; 
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 

358418 VALMIR MARTINS SOARES CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 24/06/2022 à 24/06/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 613/2022, de 05 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/121885 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor IGOR RODRIGUES DA COSTA, matrícula nº 248245, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 22/03/2022 a 
10/07/2022, 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.  

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 173, de 2022 – SEI Nº 22.0.000023965-1 
  
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o o EDITAL nº 
169, de 2022 – SEI Nº 22.0.000023965-1, publicado no Diário da Justiça nº 5.239, do dia 1º de agosto de 2022, pp. 124-126 
referente à Formação de Facilitadores de Laboratoristas, conforme segue: 
  
  
Onde se lê: 
  
Inscrições: As inscrições 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. 
  
  
Leia-se: 
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Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 

  
  

Palmas-TO, 5 de agosto de 2022. 
  
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 171, de 2022 – SEI Nº 22.0.000024258-0 

  
  
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 Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e Inteligência Emocional: como 
conciliar estes propósitos? – Turma III e IV – a se realizar nos dias: Turma III – de 20 a 22 de setembro de 2022; e Turma IV – 
de 26 a 28 de setembro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à 
espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e Inteligência Emocional: como conciliar estes propósitos? – Turma III 
e IV. 
Objetivo: Proporcionar aos beneficiários maiores habilidades comportamentais que lhes oportunizem a prevenção de doenças, a 
melhoria em seu ambiente de trabalho e nas relações laborais, potencializando sua satisfação pessoal, o sentimento de 
cooperação, respeito e identidade para com o trabalho. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no período de 22 a 30 de agosto de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados(as) e servidores(as) devidamente lotados na Comarca de Porto Nacional. 
Carga Horária: 15 horas 
Modalidade: Presencial 
Local: Sala de Aula da Comarca de Porto Nacional. 
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. 
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 35 vagas por turma 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Turma Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Turma III Magistrados(as) e servidores(as) devidamente lotados na Comarca de Porto Nacional. 35 

Turma IV Magistrados(as) e servidores(as) devidamente lotados na Comarca de Porto Nacional. 35 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrado(a) e servidores(as) devidamente lotados na Comarca de Porto Nacional. 
  
     
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(as) alunos(as)  inscritos(as)  e matriculados(as)  deverão participar das atividades presenciais conforme programação 
descrita no item 5; 
4.2 As frequências serão registradas eletronicamente no início e no final do período da atividade, mediante leitura do código 
do(a) aluno(a), no formato de barras; 
4.3 Excepcionalmente, quando não for possível a verificação da frequência pelo leitor do código de barras, poderá haver lista de 
presença, a qual deverá ser assinada exclusivamente pelo(a) aluno(a); 
4.4 A avaliação dos(as) alunos(as) será realizada por meio de participação em sala de aula ao longo da atividade de 
aperfeiçoamento, verificando dúvidas, aplicabilidade, feedbacks e postura da turma; 
4.5 Todos(as) os(as) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) estarão sujeitos(as) 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 curso. 
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e Inteligência Emocional: como conciliar estes propósitos? – Turma III 

Data Horário Conteúdo Programático 

20/9/2022 
Das 13h às 15h30 e 
das 15h50 às 17h30 

Acolhida/sensibilização 
A influência das relações sociais na saúde e na qualidade de vida 
A relevância da ética e o seu impacto na saúde. 

21/9/2022 
Das 13h às 15h30 e 
das 15h50 às 17h30 

O comportamento preventivo frente a manifestações indesejadas no/do ambiente de 
trabalho e a resiliência. 

22/9/2022 
Das 13h às 15h30 e 
das 15h50 às 17h30 

Identificação de adoecimentos relacionados ao trabalho. (Burn-out; dependência química; 
fadiga/stress; excesso ou falta de atribuições, e outras), e atitudes preventivas. 
Atitudes Cotidianas Positivas que melhoram a saúde 

Carga Horária Total 15 horas 

  

Workshop Saúde Ocupacional, Qualidade de Vida e Inteligência Emocional: como conciliar estes propósitos? – Turma IV 

Data Horário Conteúdo Programático 

26/9/2022 
Das 13h às 15h30 e 
das 15h50 às 17h30 

Acolhida/sensibilização 
A influência das relações sociais na saúde e na qualidade de vida 
A relevância da ética e o seu impacto na saúde. 

27/9/2022 
Das 13h às 15h30 e 
das 15h50 às 17h30 

O comportamento preventivo frente a manifestações indesejadas no/do ambiente de 
trabalho e a resiliência. 

28/9/2022 
Das 13h às 15h30 e 
das 15h50 às 17h30 

Identificação de adoecimentos relacionados ao trabalho. (Burn-out; dependência química; 
fadiga/stress; excesso ou falta de atribuições, e outras), e atitudes preventivas. 
Atitudes Cotidianas Positivas que melhoram a saúde 

Carga Horária Total 15 horas. 

        

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Evanuzia Luzia de Oliveira 

Síntese do 
Currículo 

Mestra em Psicologia Social. Pós-Graduada em Gestão de Pessoas – UFRJ. Graduada em Psicologia – 
Católica Goiás. Formações em Coaching: Life Coaching, Executive Coaching e Master Coaching. Trabalhou 
nas empresas: Colchões Ortobom, Listel Publicar, CDL GO e DF,  Faculdade Iesb, Contas BRT. Nas 
empresas citadas, desenvolveu atividades de  Recrutamento e Seleção. Elaboração e implantação de projetos 
de treinamentos nas áreas de Desenvolvimento de Lideranças, Vendas, dentre outras. Foi professora, durante 
dois anos na Universidade Católica de Goiás, como professora convidada. É professora em disciplinas na área 
organizacional, na Pós-Graduação da Faculdade JK. Já ministrou mais 10 mil horas de treinamentos na área 
comportamental em geral. Já ministrou mais 50 turmas de Life Coaching. Atuou como coaching individual, 
Grupo e Executivos 

  
 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) magistrados(as) e servidores(as) 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(a) inscrito(a) 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, 5 de agosto de 2022. 
 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 172, de 2022 – SEI Nº 22.0.000024295-4 
  
  
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 Workshop A participação social enquanto requisito para a manutenção da saúde – 
Turma III e IV –, a se realizar nos dias: Turma III – dia 23 de setembro de 2022; e Turma IV – dia 29 de setembro de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop A participação social enquanto requisito para a manutenção da saúde. 
Objetivo: Proporcionar aos beneficiários maiores habilidades comportamentais que lhes oportunizem a prevenção de doenças, a 
melhoria em seu ambiente de trabalho e nas relações laborais, potencializando sua satisfação pessoal, o sentimento de 
cooperação, respeito e identidade para com o trabalho. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no período de 22 a 30 de agosto de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Magistrados(as) e servidores(as) devidamente lotados na Comarca de Porto Nacional. 
Carga Horária: 7 horas 
Modalidade: Presencial 
Local: Sala de Aula da Comarca de Porto Nacional. 
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. 
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 35 vagas por turma 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Turma Públicos-Alvo Nº de Vagas 

Turma III Magistrados(as) e servidores(as) devidamente lotados na Comarca de Porto Nacional. 35 

Turma IV Magistrados(as) e servidores(as) devidamente lotados na Comarca de Porto Nacional. 35 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem magistrado(a) e servidores(as) devidamente lotados na Comarca de Porto Nacional. 
  
     
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(as) alunos(as)  inscritos(as)  e matriculados(as)  deverão participar das atividades presenciais conforme programação 
descrita no item 9 deste projeto; 
4.2 As frequências serão registradas eletronicamente no início e no final do período da atividade, mediante leitura do código do 
aluno, no formato de barras; 
4.3 Excepcionalmente, quando não for possível a verificação da frequência pelo leitor do código de barras, poderá haver lista  de 
presença, a qual deverá ser assinada exclusivamente pelo aluno; 
4.4 A avaliação dos alunos será realizada por meio de participação em sala de aula ao longo da atividade de aperfeiçoamento, 
verificando dúvidas, aplicabilidade, feedbacks e postura da turma. 
4.5 Todos os alunos indicados e matriculados 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 
curso.. 
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Workshop A participação social enquanto requisito para a manutenção da saúde – Turma III 

Data Horário Conteúdo Programático 

23/9/2022 Das 12h30 às 18h20 

A participação social e sua influência no estado de saúde; 
A relevância da atividade proativa na constituição do ser individual e coletivo 
(responsabilidade social ativa e corresponsável, protagonismo social, redes); 
A relevância dos espaços de convivência e de atuação pública 

Carga Horária Total 7 horas 
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Workshop A participação social enquanto requisito para a manutenção da saúde – Turma IV 

Data Horário Conteúdo Programático 

29/9/2022 Das 12h30 às 18h20 

A participação social e sua influência no estado de saúde; 
A relevância da atividade proativa na constituição do ser individual e coletivo 
(responsabilidade social ativa e corresponsável, protagonismo social, redes); 
A relevância dos espaços de convivência e de atuação pública 

Carga Horária Total 7 horas 

        

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Adriana Magna Sousa da Silva Ramalho 

Síntese do 
Currículo 

Graduada em Serviço Social. Licenciada em Educação Profissional. Especialista em Administração e 
Planejamento para Docentes. MBA em Gestão de Pessoas. Especialista em Educação e Direitos Humanos. 
Estudante de Psicologia. Atualmente assistente social da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 
(DPCA), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública do Estado do Tocantins. Atualmente professora 
de Oratória há mais de 23 anos, acumulando cerca de 5.550 horas de atendimentos, tanto em grupos como 
individual. Tem canal no Youtube chamado Oratória Sem Mistério. Conta em sua trajetória com substancial 
histórico de clientes aprovados em bancas examinadoras de concursos públicos para magistratura, 
tabelionato, ministério público e defensoria pública. No seu estúdio atende a profissionais liberais (juristas na 
maioria), médicos, servidores públicos, docentes, estudantes universitários, empresários, políticos, dentre 
outros. Atualmente diretora da Habitus Consultoria de Gestão de Pessoas, palestrante em empresas privadas 
e instituições públicas. Atualmente analista comportamental, formada pela TTI Sucess Insights, de 1998 a 
2015. Docente no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), dentre outras instituições de ensino 
profissionalizante em cursos correlatos à área comportamental, sendo a Oratória em especial, de 2001 a 2017. 
Docente no ensino superior no curso de Serviço Social em nível de graduação e nas áreas de Docência 
Universitária, Gestão de Pessoas e Gestão Pública na Pós-Graduação. Formação Continuada (alguns cursos): 
Inteligência Emocional; Mediação de Conflitos; Justiça Restaurativa; Mindfulness (Atenção Plena); Dinâmica 
de Grupo; Coaching e Mentoring; Análise de Perfil Comportamental; Mentalidade de Desenvolvimento 
Contínuo (Lifelong learning); Dedicação à Filosofia e à Arte: Estudante de Filosofia à maneira clássica, pela 
Escola Nova Acrópole de Palmas. Poetisa, autora do livro A Dança das Marés, pela editora Cultura em 2020. 

  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) magistrados(as) e servidores(as) 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 iníc io do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) 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, 5 de agosto de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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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  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar Judiciário 

 

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