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SEÇÃO JUDICIAL

1º GRAU DE JURISDIÇÃO
ARAGUAINA
1ª vara cível
Boletins de expediente

Execução de Título Extrajudicial Nº 0014382-06.2020.8.27.2706/TO
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL,
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO
RÉU: RILDOMAR CARLOS MOURAO - REVEL
SENTENÇA - EVENTO 57: "...ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o feito, resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, c/c
art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Em face do princípio da causalidade, despesas processuais finais a cargo
da parte executada. Sem condenação em honorários, pois pagos extrajudicialmente. Com o trânsito em julgado: a) PROMOVASE a baixa no respectivo sistema de eventuais constrições realizadas; b) PROCEDA-SE conforme o provimento 09/19 – CGJUS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se." INTIMAÇÃO AO REVEL.

Central de execuções fiscais
Às partes e aos advogados
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0007670-73.2015.8.27.2706/TO
CHAVE: 926896989215
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: JOANITO MARTINS DE SOUSA – ME
Executado: JOANITO MARTINS DE SOUSA
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de
pagamento do débito nos eventos 65, 66 e 68. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento
desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada
de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I)
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado,
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de fevereiro de 2022. Milene de
Carvalho Henrique - Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0007525-07.2021.8.27.2706/TO
CHAVE: 562959939821
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: HELINEY NUNES RESENDE
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante 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 sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente
sentença; e
2
- Após o transito em julgado,
em cumprimento
ao Ofício
circular nº
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218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 18 de fevereiro de 2022. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0007517-30.2021.8.27.2706/TO
CHAVE: 135048337121
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: HEGNO PAIXAO BORGES
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde
Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de fevereiro de
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0005147-15.2020.8.27.2706/TO
CHAVE: 370608018420
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: ELISA PEREIRA DIAS
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito.
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de
pagamento do débito no evento 25. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intimese a executada acerca do conteúdo da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre
bens de titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º),
a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n.
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 18 de fevereiro de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de
Direito
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)
AUTOS Nº 0006062-30.2021.8.27.2706/TO
CHAVE: 950609927021
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020
Executado: DALVA MARIA RIBEIRO
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante 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 sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino
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ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente
sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II)
apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos
ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC,
art. 932, III); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone,
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 18 de fevereiro de 2022. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nº dos Autos: 0022338-78.2017.8.27.2706
Acusado: LUCAS DA SILVA CASTRO
Vítima: K.DA.S.C.
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 INTIMADA: K.DA.S.C. menor de idade, neste
ato representada por sua genitora MIRIAN DA SILVA CASTRO, brasileira, união estável, do lar, RG- 844.773 SSP-TO, nascida
aos 07/12/1986, natural de Filadélfia-TO, filha de Pedro Castro Souza e Maria Barbosa da silva, atualmente em local incerto ou
não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com
base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER
LUCAS DA SILVA CASTRO e JOAQUIM DA SILVA CASTRO, já qualificados nos autos, da imputação prevista no artigo 217-A,
por várias vezes, c/c 226, incisos I e II, nos termos do artigo 71, caput, todos do Código Penal, observadas, ainda, as disposições
da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo) ...". 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 fevereiro de 2022.

AUGUSTINÓPOLIS

1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal
os autos da ação penal nº 00001877720158272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como
acusado JOELSON BARBOSA PEREIRA, brasileiro, união estável, armador, nascido aos 12/08/1982, natural de Imperatriz–MA,
filho de Raimundo Pereira dos Santos e Tereza Barbosa Pereira, RG nº 16063992000-6 SSP/MA, CPF 002.863.493-45,
atualmente em lugar incerto e não sabido e MAYCON SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido aos
28/05/1996, natural de João Lisboa–MA, filho de Raimundo Carvalho Santos e Edilne Canário da Silva, RG nº 048062512013-5
SSP/MA, CPF nº 613.988.423-38, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça
lançada no evento 47. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e
IV c/c art. 14, II, do Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugar incerto e não
sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, nas dependências do
Fórum local, no dia 06/04/2022 13:30:00, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos
epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que
este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais, Servidora de Secretaria,
matrícula nº 358323. Augustinópolis-TO aos 18/02/2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal
os autos da ação penal nº 50002886820118272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como
acusado ELBETY ARAÚJO SOUSA, vulgo “SOUSA”, brasileiro, natural de Imperatriz-MA, nascido aos 24/06/1982, filho de
Leonor Ferreira Sousa e Luzia Araújo Sousa, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de
Justiça no evento 1, DEC5, folhas 58 frente e verso. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas
sanções do artigo 155 § 4º, IV do Código Penal Brasileiro. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em
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lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer perante este Juízo, nas
dependências do Fórum local, no dia 07/04/2022 13:30:00, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento designada
nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz
saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins. Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais, Servidora
de Secretaria, matrícula nº 358323. Augustinópolis-TO aos 22/02/2022.

Editais de citações com prazo de 15 dias
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal
tramita os autos da ação penal nº 0002616-80.2016.8.27.2710 – Chave 878263594616, figurando como acusado DIVAN
SANTANA TORRES, brasileiro(a), Solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 26/04/1986 , filho de Inácio Barbosa de Sousa e
Maria de Santana Torres, residente na Rua 09, s/nº, Bairro Nova Araguatins, Araguatins-TO, atualmente em lugar incerto e não
sabido, conforme conforme registra o bojo dos autos, para, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo
Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins,
por prática de crime tipificado no art. 257, §2º, inciso I, do Código Penal, através de advogado constituído, ficando advertido de
que, não o fazendo, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá
o acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando
necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente
edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis,
Estado do Tocantins, aos 21/02/2022. Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes,Técnico Judiciário, mat. 43074. Doutor Alan
Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, Titular da 2º Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO.

2ªvara cível de família e sucessões
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, portadores de deficiência mental, incapaz de reger sua
própria vida, sendo-lhes nomeado CURADOR o(a) Senhor(a) conforme relação abaixo, respectivamente, AÇÃO DE
INTERDIÇÃO
e
CURATELA.
PROCESSO
CURADOR
INTERDITADO
CPF
00048307320188272710 FRANCISCA FERNANDES TEIXEIRA FRANCISCO FERNANDES OLIVEIRA 022.672.831-58
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 17 dias do mês de
fevereiro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito.

COLINAS

2ª vara cível
Boletins de expediente

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 004/2022
Fica a parte executada, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJTO).
1. AUTOS nº. 00013455620188272713
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
EXECUTADO: WANDERSON DE CASTRO SANTANA
INTIMAÇÃO: “Fica o executado intimado, para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do bloqueio SISBAJUD efetivado no
evento 101, nos moldes do §3º do artigo 854 do Código de Processo Civil, salientado que em sua inércia, os valores serão
automaticamente convertidos em penhora.”
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BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 005/2022
Fica a parte executada, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJTO).
1. AUTOS nº. 5000599-84.2010.8.27.2713
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS; FERNANDO EDUARDO MARCHESINI; MARCOS PAULO RODRIGUES DE
CARVALHO
EXECUTADO: TERRAPLAN COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
INTIMAÇÃO: “Fica o executado intimado, para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do bloqueio SISBAJUD efetivado no
evento 127, nos moldes do §3º do artigo 854 do Código de Processo Civil, salientado que em sua inércia, os valores serão
automaticamente convertidos em penhora.”

COLMEIA

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania se processam os termos da ação em
epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR a Requerida FRIEDA MACHADO PARRIÃO, CPF 027.358.151 - 10 e RG
955.192 SSP/TO, estando emlugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias,
proceda ao pagamento do valor, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos do pedido
inicial, podendo no mesmo prazo oferecer embargos. (art. 701 do CPC) Caso de pagamento no prazo, o requerido ficará isenta
de custas processuais e que não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos constituir-se-á, de pleno
direito, o título executivo judicial (art. 701, §2º do CPC). Conforme despacho contido nos autos. DADO E PASSADO nesta cidade
e Comarca de Colméia, aos onze dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um. ( 11.01.2021) ___,Antonia da Silva Gomes,
Técnica Judicial, o digitei e subscrevo.

CRISTALÂNDIA

1ª escrivania cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
FINALIDADE: CITAR os Requeridos ARTHUR PEREIRA DE MELO SILVA, CPF: 085.265.211-95 filho de Laudivania Pereira de
Melo Silva e Andre Pinto da Silva e e MARCOS BARROS ALVES, filho de Nohelia Barros Pereira e Marcelo Alves Pereira
residentes em lugares incertos e não sabidos, de todo o conteúdo de todo teor da sentença do evento 36, ao qual segue
descrito. “Acolho a manifestação das partes e aplico a remissão com advertência em face dos menores, determinando
por isso a expedição de mandado de intimação e advertência, de modo que os menores ficam advertidos de que nova
ocorrência infracional poderá ensejar a aplicação de medida sócio educativa mais gravosa, como exemplo da semi
liberdade e internação. Sendo assim julgo extinto o processo e determino seu arquivamento tão logo seja cumprido o
mandado de advertência.” Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no
Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO,
aos 28 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Tatiana Lopes dos Santos Souza, Servidora de
secretaria que o digitei e subsc. Ass. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca.CERTIDÃO: Certifico e dou fé que,
afixei uma das vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidora de
Secretaria.

1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre seus trâmites legais, os
autos de Ação Penal, processo nº 00028117920188272715, que a justiça pública move contra o apenado WANDERSON XAVIER DE
MOURA, nacionalidade brasileira, operador de máquinas, natural de Gurupi/TO, filho de Raimundo Pereira de Moura e Ana Maria de Brito
Xavier, nascido aos 27/02/1993, RG 1.231.358SSP/TO, CPF: 054.947.271-14, atualmente em local incerto e não sabido, por infração no art.
157, §2º, inciso II (se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo
comum) e 2º A, inciso I (emprego de arma de fogo) ambos do CP., conforme consta dos autos, fica (m) intimado (s) pelo presente para que
efetue o pagamento da Multa Criminal no valor de R$ 390,82 (trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), no prazo de 10 (dez)
dias. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade
e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 22 de fevereiro de 2022. Eu ___ Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal,
lavrei o presente.
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GOIATINS

1ª escrivania criminal
Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo 15 (quinze) dias.
O Excelentíssimo senhor, Gilson Coelho Valadares, juiz de direito auxiliando na Comarca de Goiatins-TO, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania Criminal, está
em andamento a Ação Penal n. 0001093-27.2021.8.27.2720, e por meio deste vem CITAR o denunciado UELTON MACHADO
CARVALHO, conhecido como “Elton”, brasileiro, união estável, nascido aos 02/06/1983 em Goiatins/TO, CPF n° 016.271.46105, RG n° 813.721-SSP/TO, filho de Maria Júlia Costa Machado e de Raimundo dos Santos Machado, para responder à
acusação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o
juiz nomeará o defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias (arts. 396 e 396-A do CPP). O
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). Dado
e passado nesta Cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos 22/02/2022. Eu, Elisânia Maurício de
Andrade/mat353123, digitei e datei. Cópia deste edital será afixada no local de costume.

GUARAÍ

1ª vara cível
Intimações às partes

INTIMAÇÃO À PARTE
Fica INTIMADO o requerido da parte dispositiva das sentenças transcrita abaixo:
Processo nº 0002955-35.2018.8.27.2721 – Chave do processo: 429874705618
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQUERIDO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, ex-prefeito municipal de FORTALEZA DO TABOCÃO, inscrito no CPF/MF sob n°
391.688.401-87, Identidade civil nº 251361 - SSP/TO, domiciliado na Rua Maria Melo, s/n - Setor Centenário, em FORTALEZA
DO TABOCÃO/TO, CEP 77.708-000.
SENTENÇA do Evento 49 de 01/06/2021: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS da inicial
e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Por conseguinte, com
fundamento nos artigos 1º, inciso VIII e art. 3° da Lei Nº 7.347/85, CONDENO o réu, João Batista de Oliveira, ao pagamento
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referentes ao ressarcimento ao erário, devendo ser atualizados com juros de 1% e correção
monetária pelo INPC desde a data de 23/10/2009 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos morais com juros de 1% e correção
monetária desde a data da sentença. Ainda, CONDENO o réu ao pagamento de 20% de honorários advocatícios sobre o valor
da condenação de acordo com o art. 85, §2° do CPC. O pagamento correspondente ao dano ao erário deverá ser depositado no
Fundo de Defesa de Direitos Difusos, como preceituado no art. 13 da Lei Nº 7.347/85. Intime-se as partes do teor desta
Sentença. Esta Sentença servirá como mandado. Após o trânsito em julgado, deem-se baixa no processo. Intime-se. Publiquese. Cumpra-se. Guaraí/TO, data certificada no sistema. FÁBIO COSTA GONZAGA Juiz de Direito.”
INTIMAÇÃO À PARTE
Fica INTIMADO o requerido da parte dispositiva da sentença transcrita abaixo:
Processo nº 0002955-35.2018.8.27.2721 – Chave do processo: 429874705618
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQUERIDO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, ex-prefeito municipal de FORTALEZA DO TABOCÃO, inscrito no CPF/MF sob n°
391.688.401-87, Identidade civil nº 251361 - SSP/TO, domiciliado na Rua Maria Melo, s/n - Setor Centenário, em FORTALEZA
DO TABOCÃO/TO, CEP 77.708-000.
SENTENÇA do Evento 62 de 03/02/2022: “Razão assiste ao Embargante. Noto que onde constou-se: "O pagamento
correspondente ao dano ao erário deverá ser depositado no Fundo de Defesa de Direitos Difusos, como preceituado no art. 13
da Lei Nº 7.347/85." deveria ter constado: "O pagamento correspondente ao dano moral deverá ser depositado no Fundo de
Defesa de Direitos Difusos, como preceituado no art. 13 da Lei Nº 7.347/85." Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU
PROVIMENTO para corrigir o erro material e sanar a omissão, fazendo constar na Sentença proferida no evento 49: "O
pagamento correspondente ao dano moral deverá ser depositado no Fundo de Defesa de Direitos Difusos, como preceituado no
art. 13 da Lei Nº 7.347/85. O pagamento correspondente ao dano ao erário deverá ser recolhido ao Município de Fortaleza do
Tabocão." Mantenho inalterados o demais termos da sentença embargada. Intimem-se. Providências de praxe. FÁBIO COSTA
GONZAGA Juiz de Direito.”
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Editais de intimações com prazo de 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS
Prazo: 20 (vinte) dias.
O Juiz de Direito Fábio Costa Gonzaga, respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, 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 1ª Vara Cível,
tramitam os autos da Ação abaixo:
REFERÊNCIA
Processo nº 0004790-87.2020.8.27.2721 - Chave Processo: 402630602320
AÇÃO DE USUCAPIÃO em sede de reconvenção
Requerente: ANTONIO GONZAGA
Requerido: FLÁVIO KLAUS
FINALIDADE:
CITAÇÃO DOS EVENTUAIS INTERESSADOS.
DESPACHO do Evento 82: "DEFIRO o requerimento para concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECEBO a
reconvenção. INCLUA-SE em pauta para realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC. CITE-SE para
comparecimento à audiência e ciência dos termos da reconvenção; bem como para, querendo, responder a ação no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contados da realização da audiência (CPC, arts. 334, 335, I, e 344 c/c 341). CITEM-SE ainda os confinantes
do imóvel (CPC, artigo 246, §3º). INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, para manifestarem-se, no prazo de até 30 (trinta)
dias. EXPEÇA-SE edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação de eventuais interessados. Por fim, INTIME-SE o Ministério
Público, no prazo de até 30 (trinta) dias. Guaraí-TO, data certificada no sistema. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito"
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário
da Justiça. Guaraí, Estado do Tocantins, 21 de fevereiro de 2022. Eu, Luciano Ribeiro Vieira, Técnico Judiciário, digitei. FÁBIO
COSTA GONZAGA, Juiz de Direito

GURUPI

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 375/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de fevereiro de 2022
PLANTÃO REGIONAL
Estabelece o plantão judicial de 1º Grau aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período
compreendido das 18h do dia 25 de fevereiro de 2022 às 11h59mim do dia 1º de abril de 2022.
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.;
CONSIDERANDO as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional
de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins,
que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense e Revoga a Resolução nº 12, de
21 de agosto de 2012;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio de 2019, a que altera o §4º acrescido no artigo 12
da Resolução nº 2, de 21 de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, a que disciplina o
Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0);
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, conforme SEI n° 20.0.000019641-0;
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão,
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis,
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe;
CONSIDERANDO a divergência do mês, quanto aos Oficiais de Justiça, que cumprirão o Plantão Regional, conforme Portaria Nº
352/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 18 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996.
RESOLVE:
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Art. 1º - Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do
Grupo 3 ( Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) destina-se ao
recebimento, processamento e apreciação das seguintes medidas:
I – habeas-corpus e mandados de segurança.
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória.
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III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de
prisão preventiva ou temporária.
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência.
V – medida cautelar ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente.
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente.
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o
plantão.
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos.
Art. 2º - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da
seguinte forma:
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos
horários em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento,
apreciação e cumprimento de medidas de urgência.
II – plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento
de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da
Resolução nº 71/2009 – CNJ) e (Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020).
Art. 3º - O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se
demonstre, de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida neste horário (art. 2º, II) e
somente configura-se:
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão
diurno.
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida.
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno,
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno.
DOS PLANTONISTAS
Art. 4º - Ficam designados a Dra. ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, matrícula n° 352439, MMª. Juíza de Direito e o
servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA?, matrícula n° 352493, Escrivão Judicial, lotados na Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de
07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 25 de fevereiro de 2022 às 11h59mim do dia 04 de
março de 2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805.
Art. 5º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, SILAS TERRA, matrícula n° 183837, para responder pelo plantão
nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ROGÉRIO DE SOUZA OLIVEIRA, matrícula n°
44169, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 18h do dia 25 de fevereiro de 2022 às 11h59mim do dia 04 de março de 2022.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista SILAS TERRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8451-8211.
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ROGÉRIO DE SOUZA OLIVEIRA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 92923599.
Art. 6º - Ficam designados o Dr. ADRIANO MORELLI, matrícula n° 129745, MM. Juiz de Direito e a FÁBIA SOARES
SIRIANO, matrícula 231760, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na 1ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de
dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 04 de março de 2022 às 11h59mim do dia 11 de março de
2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 7º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, matrícula n° 182938, para
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA
MARTINS FERREIRA, matrícula n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e
Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 04 de março de 2022 às 11h59mim do dia 11 de março de 2022.
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9
8414-9383.
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, poderá ser localizada por meio do
telefone (63) 9 9292-8633.
Art. 8º - Ficam designados o Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, matrícula 175051, MM. Juiz de Direito e o servidor WALBER
PIMENTEL DE OLIVEIRA, matrícula n° 232267, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na 2ª Vara Cível da Comarca de
Gurupi -TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017,
pelo período compreendido das 18h do dia 11 de março de 2022 às 11h59mim do dia 18 de março de 2022.
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§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 9º - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, matrícula n°
216165, para responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO
BITTENCOURT AGUIAR, matrícula n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e
Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 11 de março de 2022 às 11h59mim do dia 18 de março de 2022.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9
8403-0452.
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 81156133.
Art. 10 - Ficam designados o Dr. NILSON AFONSO DA SILVA, matrícula 175051, MM. Juiz de Direito, lotado na 2ª Vara Cível
de Gurupi e a servidora SUZIANE BARROS SILVEIRA FIGUEIRA, matrícula n° 145455, Técnica Judiciária de 1ª
Instância, lotada na 3ª Vara Cível da Comarca de Gurupi -TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 18 de março de 2022 às 11h59mim
do dia 25 de março de 2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 11 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, WILTON PEREIRA DA SILVA, matrícula n° 38553, para
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR TEIXEIRA
LOPES?, matricula n° 60075, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 18h do dia 18 de março de 2022 às 11h59mim do dia 25 de março de 2022.
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista WILTON PEREIRA DA SILVA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 99764787.
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8512-0000.
Art. 12 - Ficam designados o Dr. NASSIB CLETO MAMUD, matrícula n° 130866, MM. Juiz de Direito e a servidora NATÁLIA
GRANJA BATISTA, matrícula n° 352552, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Vara dos Feitos da Fazenda e Registros
Públicos da Comarca de Gurupi -TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07
de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 25 de março de 2022 às 11h59mim do dia 1º de abril de
2022.
§ 1º. O (a) Escrivão (ã) plantonista poderá ser contatado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?.
Art. 13 - Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, matrícula n° 218061, para
responder pelo plantão nas comarcas de Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT
AGUIAR, matrícula n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período
compreendido das 18h do dia 25 de março de 2022 às 11h59mim do dia 1º de abril de 2022.
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista JÚNIA OLIVEIRA DE ANUNCIAÇÃO, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9
8421-9052.
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 81156133.
Art. 14 - Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação
constante da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se
dê a indispensável publicidade.
Art. 15 - O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO, será responsável pela habilitação dos servidores e juízes
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria.
Art. 16 - Os Secretários das Comarcas (Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e
Peixe), são responsáveis pelo cadastro no sistema eGESP, das horas trabalhadas pelos servidores Plantonistas, vinculados a
sua Comarca, imediatamente ao término do Plantão Regional.
Art. 17 - Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada.
Art. 18 - Ficam os secretários das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis, Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e
Figueirópolis, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas.
Art. 19 - REVOGAR a Portaria Nº 352/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 18 de fevereiro de 2022, publicada no Diário da
Justiça n° 5134, de 21 de fevereiro de 2022, páginas 48 a 50.
Art. 20 - Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Peixe, Palmeirópolis,
Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia e Figueirópolis, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, objetivando ser publicada no Diário da Justiça.
Art. 21 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO
Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara especializada no combate à violência contra a mulher
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
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Ação Penal nº 000335.42.2021.827.2722
Denunciado: DEROCI MEUS FIGUEIREDO JUNIOR
Vítima: L.S.M.
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de DEROCI MEUS FIGUEIREDO JUNIOR, brasileiro, casado,
intor, filho de Marilu Ledesma Franca e de Deroci Meus Figueiredo, nascido em 19.01.1985, natural de Itaqui-RS, E a vítima L. S.
M atualmente ambos em local incerto e não sabido, E INTIMÁ-LOS da sentença: o qual segue transcrito: Isto posto, acolho o
pedido contido na denúncia e condeno o acusado DEROCI MEUS FIGUEIREDO JÚNIOR pela prática dos delitos capitulados no
artigo 129, §9º e artigo 147 do Código Penal em relação à vítima Liliane, sob o auspício da Lei 11.340/06, julgando parcialmente
procedente o pedido da denúncia. Passo a análise e individualização da pena:Quanto ao crime de lesão corporal (art. 129,
§9º do CP): Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo
legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem registro nos autos. Com
relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. As
circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, fixo a
pena-base em 3 (três) meses de detenção. Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho
a pena anteriormente dosada. Não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a
pena acima fixada. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP): As condutas incriminadas e atribuídas ao sentenciado
incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais
enunciadas pelo artigo 59 do Código Penal – já realizada alhures, a fim de evitarmos repetições desnecessárias. Desse modo,
fixo a pena-base quanto ao presente delito também no mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção. Não concorrem
circunstâncias atenuantes. Concorre a agravante prevista no art. 61, II, inciso “f” (violência contra a mulher na forma da lei
específica) do Código Penal, razão pela qual, passo a dosar a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Torno
definitiva a pena anteriormente fixada, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena. Em sendo aplicável a
regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à
pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal, em face da reincidência, fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução.
No tocante à detração penal, se for o caso, será aplicada pelo Juiz da Execução, já que fixado o regime inicial de cumprimento
de pena mais favorável ao sentenciado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão
de os crimes terem sido praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44,
inc. I do CP. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a adoção
deste instituto, todavia deixo de aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao sentenciado em face do quantitativo de pena aplicado.
Defiro os benefícios da justiça gratuita.Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da
condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista
que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no
artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP.
Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de
recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; Por
fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI.Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna
- Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 22 de fevereiro de
2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente

ITAGUATINS

1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal
Autos nº 0002016-41.2021.8.27.2724
Requerido: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste fica INTIMADO por edital com prazo
de 15 (quinze) dias, o requerido RAIMUNDO NOTATO RIBEITO DA SILVA, vulgo "Antônio", brasileiro, solteiro, agricultor,
nascido em 16/08/1975, natural de Praia Norte/TO, filho de Edina Ribeiro da Silva, com endereço na Avenida Elza Leal, s/nº,
Bairro Novo Axixá, município de Axixá do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do
teor da respeitável DECISÃO, proferida nos autos em epígrafe (ev. 12), que concedeu medida protetiva de urgência a
requerente, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, com fundamento no
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte,
DETERMINO ao suposto agressor RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA, no curso deste procedimento ou até ulterior
determinação judicial: a) Está proibido de se aproximar da vítima, bem como das testemunhas, devendo manter distância mínima
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destes de 300 (trezentos) metros, ainda que seja em lugar público; b) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e
testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Está proibido de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho
da vítima, igrejas, feiras, casa de amigos, clubes, supermercados, praças, bem como outros próximos à residência da mesma ou
por ela usualmente frequentados, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; d) Afastamento do lar onde a
requerente reside, com apoio da força policial, caso necessário para efetivação da medida; e) A restrição ou suspensão de visitas
ao dependente menor. [...] Intime-se o requerido, para cumprirem imediatamente a presente decisão e citem-se para, querendo,
contestar no prazo de 05 (cinco) dias e indicar as provas que pretenda produzir (art. 802 do CPC), sob pena de se presumirem
verdadeiros os fatos relatados pela ofendida (ART. 285 E 319 DO CPC). Caso o requerido não tenha condições de constituir
advogado deverão procurar a Defensoria Pública local ou informar em Juízo, no prazo acima estabelecido. [...] Itaguatins, TO,
20/8/2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do requerido e
que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do
Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, aos 20/01/2022 (vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho
Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal
Autos nº 0000829-95.2021.8.27.2724
Requerido: DOMINGOS DA SILVA SANTOS
Requetente: ANTONIA DA SILVA SANTOS
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO e CITADO o requerido DOMINGOS DA SILVA SANTOS,
brasileiro, solteiro, nascido em 20/04/1990, natural de Imperatriz/MA, filho de Antônia da Silva Santos, portador do CPF n°
601.372.863-17, com endereço na Avenida Jamel Cecílio, nº 3300, Posta Restaurante, no município de Goiânia/TO, CEP:
74.810-100, atualmente em local incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da
respeitável DECISÃO, proferida nos autos em epígrafe (ev. 5), que deferiu as medidas protetivas de urgência a requerente, e
caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei
n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao
suposto agressor DOMINGOS DA SILVA SANTOS, no curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial: a) Está
proibido de se aproximar da vítima, bem como das testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 300 (trezentos)
metros, ainda que seja em lugar público; b) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer
meio de comunicação; c) Está proibido de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho da vítima, igrejas, feiras,
casa de amigos, clubes, supermercados, praças, bem como outros próximos à residência da mesma ou por ela usualmente
frequentados, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. d) Afastamento do lar onde a requerente reside,
com apoio da força policial, caso necessário para efetivação da medida. Ficará o requerido advertido de que o descumprimento
da decisão poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, caso não esteja legalmente preso, sem prejuízo de outras medidas
legais, com a nova redação da Lei 12.403/2011 (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da
Penha). [...]. Intime-se o requerido, para cumprirem imediatamente a presente decisão e citem-se para, querendo, contestar no
prazo de 05 (cinco) dias e indicar as provas que pretenda produzir (art. 802 do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiros os
fatos relatados pela ofendida (ART. 285 E 319 DO CPC). Caso o requerido não tenha condições de constituir advogado deverão
procurar a Defensoria Pública local ou informar em Juízo, no prazo acima estabelecido. [...] Itaguatins, TO, 14/4/2021.
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e
publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins,
aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (18/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de
Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste fica INTIMADO por edital
com prazo de 15 (quinze), a pessoa de RAILSON MIRANDA SILVA, brasileiro, sem profissão, Inscrito no CPF n. 031.523561-50,
nascido aos 03/01/1994, natural de Imperatriz/MA, filho de Iraci Miranda Silva, residente na Rua Principal, próximo à antiga
Creche, Povoado Grota do Meio, São Miguel do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar
conhecimento das Medidas Protetivas que lhes foram impostas a seguir: ”Isto posto, a fim de preservar a integridade da
ofendida, com fundamento no artigo 22 da Lei nº 11.340/2006, CONCEDO as medidas protetivas de urgência, abaixo indicadas,
e, por conseguinte, fica RAILSON MIRANDA SILVA compelido a: a) não se aproximar da ofendida devendo manter distância de
100 (cem) metros, ainda que seja em lugar público; b) não manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação,
ainda que seja por interposta pessoa”; No mais, a par de entendimento contrário, deixo de aplicar outras medidas protetivas de
urgência por, neste momento, entender desnecessárias à proteção da integridade da ofendida. Uma via desta decisão deve ser
entregue à vítima para, na hipótese de violação ser apresentada à Autoridade Policial para realização das providências
pertinentes. Na forma do art. 306 do Código de Processo civil, cite-se o agressor para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o
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pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pela ofendida presumir-seão aceitos pelo agressor (art. 307, CPC), caso em que os autos deverão ser conclusos. Contestado o pedido, observar-se-á o
procedimento comum do Código de Processo Civil, na forma do art. 307 do Código de Processo Civil. Da presente decisão
intimem-se as partes, na forma do art. 21 da Lei nº 11.340/2006, cientificando-os de que deverão comunicar ao Juízo eventual
alteração de endereço. . E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado na forma
da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 20/01/2022 (vinte dias do mês de
janeiro de dois mil e vinte e dois). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal
Autos nº 0002784-64.2021.8.27.2724
Requerido: JOÃO VINICIUS MACEDO DA SILVA
Requerente: SABRYNA VIANA TORRES
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste, fica INTIMADO e CITADO por edital
com prazo de 15 (quinze) dias, o requerido JOÃO VINICIUS MACEDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, sem profissão, demais
qualificações ignoradas, filho de Icleidivan Pereira da Silva, portador do CPF nº 035.748.331-64, residente na Rua Tocantins nº
111, Bairro Santa Rita, Axixá do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da
respeitável DECISÃO, proferida nos autos em epígrafe (ev. 8), que deferiu as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, com fundamento no
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte,
DETERMINO ao suposto agressor JOÃO VINICIUS MACEDO DA SILVA, no curso deste procedimento ou até ulterior
determinação judicial: a) Está proibido de se aproximar da vítima, bem como das testemunhas, devendo manter distância mínima
destes de 300 (trezentos) metros, ainda que seja em lugar público; b) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e
testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Está proibido de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho
da vítima, igrejas, feiras, casa de amigos, clubes, supermercados, praças, bem como outros próximos à residência da mesma ou
por ela usualmente frequentados, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; d) Afastamento do lar onde a
requerente reside, com apoio da força policial, caso necessário para efetivação da medida. [...]. Intime-se o requerido, para
cumprirem imediatamente a presente decisão e citem-se para, querendo, contestar no prazo de 05 (cinco) dias e indicar as
provas que pretenda produzir (art. 802 do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos relatados pela ofendida (ART.
285 E 319 DO CPC). Caso o requerido não tenha condições de constituir advogado deverão procurar a Defensoria Pública local
ou informar em Juízo, no prazo acima estabelecido. [...] Itaguatins, TO, 8/11/2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS,
Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM.
Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e vinte e dois (18/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autos nº 0000615-80.2016.8.27.2724
Réu: WELLISON LEITE DA SILVA
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste, fica CITADO por edital com prazo de
15 (quinze) dias, o acusado WELLISON LEITE DA SILVA, “vulgo Pequeno”, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 21/12/1995,
natural de sítio Novo do Tocantins/TO, filho de Raimundo Araújo da Silva e de Elisângela Correa Leite, residente na Rua
Mariquinha Marinho, n° 213, Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita
defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 000061580.2016.8.27.2724, no qual o mesmo foi denunciado pelo delito tipificado no art. 15 da Lei n.° 10.826/2003. E, para que chegue
ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será
afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (18/02/2022).
Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal
Autos nº 0000014-64.2022.8.27.2724
Requerido: Anízio José de Sousa Júnior
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O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste fica INTIMADO e CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o requerido
ANÍZIO JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR, brasileiro, nascido 26/05/1978, filho de Antônia Alves de Sousa, portador do RG nº 471493 e
CPF nº 028.548.841-40, com endereço na Avenida Santos Dumont, s/nº, em frente a lotérica, Bairro Centro, no município de São
Miguel do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável DECISÃO,
proferida nos autos em epígrafe (ev. 8), que deferiu as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente, e caso
queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n°
11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao
suposto agressor ANIZIO JOSÉ DE SOUSA JUNIOR, no curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial: a) Está
proibido de se aproximar da vítima, bem como das testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 300 (trezentos)
metros, ainda que seja em lugar público; b) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer
meio de comunicação; c) Está proibido de frequentar determinados lugares, como o local de trabalho da vítima, igrejas, feiras,
casa de amigos, clubes, supermercados, praças, bem como outros próximos à residência da mesma ou por ela usualmente
frequentados, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Intime-se o requerido, para cumprirem
imediatamente a presente decisão e citem-se para, querendo, contestar no prazo de 05 (cinco) dias e indicar as provas que
pretenda produzir (art. 802 do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos relatados pela ofendida (ART. 285 E 319
DO CPC). Caso o requerido não tenha condições de constituir advogado deverão procurar a Defensoria Pública local ou informar
em Juízo, no prazo acima estabelecido. [...] Itaguatins, TO, 10/1/2022. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de
Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MMª. Juíza
expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.

Editais de intimações com prazo de 20 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0000993-04.2018.8.27.2712
RÉU: GILCILON SILVA MEDRADO
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste fica INTIMADO por edital com prazo
de 15 (quinze) dias, a pessoa de GILCILON SILVA MEDRADO, brasileiro, solteiro, natural de Sítio Novo do Tocantins/TO,
nascido em 14/08/1992, filho de Maria Eulina Silva Luz e Gilson Silva Medrado, portador do RG. sob o n° 0431681220116
SSP/MA, CPF 070.199.813-13, residente na Rua A, nº 1603, Bairro Vila Avelino, município de Sítio Novo do Tocantins/TO,
atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em
epígrafe (ev. 33), cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Ante o exposto, ACOLHO integralmente a pretensão condenatória ora
formulada. Para tanto, CONDENO o réu GILCILON SILVA MEDRADO, qualificado, pela prática dos delitos capitulados nos arts.
129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do aludido diploma repressivo, com as implicações da Lei n.
11.340/06.. [...] Itaguatins, TO, 07/03/2019. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao
conhecimento do réu e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no
placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 20/01/2022 (vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois). Eu, Maria Célia
Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 20 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0001174-66.2018.8.27.2724
Réu: CARLOS HENRIQUE GOMES MELO
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que
por meio deste edital fica INTIMADO o acusado CARLOS HENRIQUE GOMES MELO, vulgo “Carlinhos”, brasileiro, união estável,
desempregado, nascido aos 22/10/1973, natural de São Luís/MA, filho de Ilda Gomes Oliveira e Almero de Melo, residente e domiciliado na
Rua Projetada 4, Vila Vitória, s/nº, Povoado Bela Vista, São Miguel do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para no
prazo de 20 (vinte) dias, tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 35), que declarou
extinta sua punibilidade, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ao lume do expositado, Declaro
Extinta a Punibilidade, do acusado CARLOS HENRIQUE GOMES MELO, devidamente qualificado in follio, em razão de se encontrar
manifestamente evidenciada a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, ambos do CPB,
cumulado com artigo 61 do Código de Ritos.. [...] Itaguatins, TO, 28/07/2020. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito”.
E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que
será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (18/02/2022). Eu,
Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
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Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0001242-16.2018.8.27.2724
Réu: RAIMUNDO DE OLIVEIRA MACEDO
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado RAIMUNDO
DE OLIVEIRA MACEDO, brasileiro, solteiro, vaqueiro, nascido aos 26/06/1973, filho de Raimundo Nonato de Macedo e de
Otacília Rodrigues de Oliveira, residente e domiciliado na Rua Maria Batalha, s/nº, Vila Nova, Itaguatins/TO, atualmente em local
incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública
para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0001242-16.2018.8.27.2724, no qual o mesmo foi denunciado pelo
delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém
alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no
Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 19/01/2022
(dezenove de janeiro de dois mil e vinte e dois). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0003741-02.2020.8.27.2724
Réu: WILKEN SAMPAIO DA SILVA
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste fica CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado WILKEN SAMPAIO
DA SILVA, brasileiro, inscrito sob o CPF n° 702.923.161-94, filho de Antônia Luiza Sampaio e de Osmar Pereira da Silva,
nascido aos 21/10/95, residente na Rua Principal, n° 34, Povoado Nova Esperança, zona rural, município de Sítio Novo do
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja
peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado
membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0003741-02.2020.8.27.2724, no qual o mesmo foi
denunciado pelo delito tipificado no art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e
que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do
Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, aos 19/01/2022 (dezenove de janeiro de dois mil e vinte e dois). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã
Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0000033-77.2020.8.27.2712
Réu: MARCELO OLIVEIRA NASCIMENTO
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste, fica CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado MARCELO
OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Imperatriz/MA, nascido aos 13/03/1991, filho de Ana Leide
Oliveira do Nascimento, residente e domiciliado na Rua Principal, s/no, Santa Rita, Axixá do Tocantins/TO, atualmente em local
incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública
para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário, nos autos de ação penal n° 0000033-77.2020.8.27.2712, no qual o mesmo foi denunciado pelo
delito tipificado no arts. 147 e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006.
E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir
este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 20/01/2022 (vinte dias do mês de janeiro de dois mil
e vinte e dois). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0000502-53.2021.8.27.2724
Réu: FÁBIO DOS SANTOS SOUZA
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO por edital para no
prazo com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado FÁBIO DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, casado, ajudante de pedreiro, natural
de Itaguatins/TO, nascido aos 12/10/1987, CPF nº 023.750.351-43, filho de Claudionor Delfino de Sousa e Francisca dos Santos
Souza, residente e domiciliado na Rua São João, nº 9, próximo ao Comercial do Nonato, São Miguel do Tocantins /TO,
atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da
Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0000502-53.2021.8.27.2724, no qual o mesmo foi
denunciado pelo delito tipificado no artigo 21 da Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), com as implicâncias da Lei n°
11.340/2006. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM.
Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 20/01/2022 (vinte dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e vinte e dois). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processam os autos de Ação Penal – Nº 001748-8989.2018.827.2724, sendo o mesmo para CITAR os denunciados WILDVAN BARBOSA DE ARAÚJO SILVA, brasileiro, solteiro,
nascido aos 11/06/1999, natural de João Lisboa/MA, CPF nº 709.534.471-03, filho de Laudecy Barbosa de Araújo Silva e Antonio
Elias da Silva, residente e domiciliado na Rua Domingos Santos, s/nº, Bairro Buriti Novo, Buriti do Tocantins/TO, e MARCOS
VINICIUS SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/11/1999, natural de Araguatins/TO, CPF nº 712.247.441-01, filho
de Juliana Waisa da Silva Santos, residente e domiciliado na Rua Domingos Santos, s/nº, Bairro Buriti Novo, Buriti do
Tocantins/TO, ambos, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responderem à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, podendo arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas, arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, cientificando(s) de que, não apresentada à resposta no prazo legal, será
nomeado Defensor para oferecê-los. No ato de citação os denunciados deverão informar se possui ou não condições financeiras
de contratar advogado para defender-lhes. Se os denunciados já tiver advogado constituído, intime-o, também, de já, para
apresentar a Defesa Preliminar dos réus, visando à celeridade processual, na forma do art. 370 do CPP, nos termos da r.
decisão lançada no evento 05, anexo nos autos mencionados, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça em sua diligência,
sendo que os mesmos se encontram o incurso nos artigos 33, caput, e 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.. E,
para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois
mil e vinte um(10/08/2021). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã; que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal de Competência do Júri
Autos nº 0003340-03.2020.8.27.2724
Réu: MANOEL SANTOS GUIMARÃES
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste fica CITADO por edital com prazo de
15 (quinze) dias, o acusado MANOEL SANTOS GUIMARÃES, brasileiro, nascido em 15/09/1979, filho de Antonio José
Guimarães e Maria Severina dos Santos, residente na Rua Alagoa, nº 35, após o Bar do Pimenta, Santa Rita, Axixá do
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja
peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado
membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0003340-03.2020.8.27.2724, no qual o mesmo foi
denunciado pelo delito tipificado no artigo 121, § 2º incisos II, III e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as
implicações da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e
publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins,
aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (18/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de
Secretaria, o digitei e subscrevi.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0000221-68.2019.8.27.2724
Réu: JOSE DA SILVA LUCENA
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste, fica CITADO por edital com prazo de
15 (quinze) dias, o acusado JOSÉ DA SILVA LUCENA, vulgo “Tandequete”, brasileiro, união estável, nascido em 15 de outubro
de 1966, CPF nº 248.472.833-69, filho de Olinda da Silva Lucena, residente na Vila Barreto, próximo ao estádio de futebol,
Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja
peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado
membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0000221-68.2019.8.27.2724, no qual o mesmo foi
denunciado pelo delito tipificado no no art. 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. E, para que
chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que
será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois
(18/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processa os autos de Ação Penal Nº 000099683.2019.827.2724, sendo o mesmo para CITAR o acusado RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA MACEDO, brasileiro, solteiro,
vaqueiro, nascido aos 26/06/1973, filho de Raimundo Nonato de Macedo e Otacília Rodrigues de Oliveira Macedo, residente na
Fazenda Riacho Doce, Zona Rural, Itaguatins/TO, atualmente, em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor
Oficial de Justiça em sua diligência no evento 14, sendo que o mesmo se encontra incurso no artigo 147 do Código Penal, com
as implicâncias da Lei n° 11.340/2006. pelo qual fica o acusado CITADO e INTIMADO, para, no prazo de 10 (dez) dias,
responder à acusação, por escrito, através de advogado constituído, fazendo constar no mandado que, não o fazendo, ser-lhe-á
nomeado Defensor Público. Faça-se constar no mandado ainda, que na resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e
alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, no máximo de 5 (cinco). Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, desde já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias. E, para que
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021. (23/08/2021). Eu, Maria
Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autos nº 0000026-88.2016.8.27.2724
Réu: FRANCISCO WILLES DE SOUSA
A Doutora WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma
legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste, fica CITADO
por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado FRANCISCO WILLES DE SOUSA, brasileiro, agricultor, solteiro, nascido os
04/10/1976, natural de Chapadinha/MA, filho de Maria Assunção de Sousa, portador do RG n° 4047196 SSP/GO, com endereço
no P.A. Caraibinhas, Zona Rural, Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n°
0000026-88.2016.8.27.2724, no qual o mesmo foi denunciado pelo delito tipificado no arts. 217-A e 218-A, do Código Penal, na
forma do art. 71, também do Código Penal (crime continuado), em concurso material (art. 69 do CP). E, para que chegue ao
conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou a MMª. Juíza expedir este Edital, que será
afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (18/02/2022).
Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autos nº 0000977-77.2019.8.27.2724
Réu: JOSÉ CARLOS SANTANA
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O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado JOSÉ
CARLOS SANTANA, brasileiro, divorciado, lavrador, nascido em 01 de maio de 1971, filho de Marivalda Santana, residente na
Rua Otaviano Saraiva de Menezes, Vila Nova, Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a
acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo
sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de Ação Penal n°
0000026-88.2016.8.27.2724, no qual o mesmo foi denunciado pelo delito tipificado no art. 147, todos do Código Penal. E, para
que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital,
que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 14/12/2021 (quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte e um). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autos nº 0000229-81.2019.8.27.2712
Réu: CRISTIANO DIAS DA SILVA
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO por edital para no
prazo com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado CRISTIANO DIAS DA SILVA, brasileiro, natural de Gurupi/TO, nascido em
05/09/1986, filho de Ivone Dias da Silva, residente na Rua Siqueira Campos, s/nº, Bairro Siqueira Campos, município de Axixá do
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja
peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado
membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0000229-81.2019.8.27.2712, no qual o mesmo foi
denunciado pelo delito tipificado no art. 14, caput, da Lei n.° 10.826/2003. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e
que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do
Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar,
Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0000456-35.2019.8.27.2724
Réu: ANTONIO DA SILVA SANTOS
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica CITADO por edital para no prazo com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado
ANTONIO DA SILVA SANTOS, brasileiro, união estável, estudante, CPF nº 735.694.961-04, nascido aos 30/05/1988, filho de
Nemésio Santos e Antonia da Silva Santos, residente na Avenida Siqueira Campos, nº 29, Bela Vista, São Miguel do
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja
peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado
membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de Ação Penal n° 0000456-35.2019.8.27.2724, no qual o mesmo foi
denunciado pelo delito tipificado no art. 329, caput, do Código Penal.. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que
no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum
local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar,
Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário
Autos nº 0001591-14.2021.8.27.2724
Réu: ANTÔNIO AGNO DOS SANTOS SILVA
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste fica CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado ANTÔNIO AGNO
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DOS SANTOS SILVA, brasileiro, união estável, nascido aos 03/12/1989, CPF nº 033.758.561-05, filho de Raimundo Nonato da
Silva e Neuza dos Santos, residente na Rua 26 de Setembro, nº 722, Novo Axixá, Axixá do Tocantins/TO, atualmente em local
incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública
para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0001591-14.2021.8.27.2724, no qual o mesmo foi denunciado pelo
delito tipificado no artigo 129, § 9º, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. E, para que chegue ao conhecimento do
denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do
edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins,
Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da
Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autos nº 0001006-35.2016.8.27.2724
Réu: DOMINGOS ANUNCIACAO DOS SANTOS
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste fica CITADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado DOMINGOS
ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS, brasileiro, aposentado, união estável, natural de Itaguatins/TO, nascido aos 23/01/1955, filho de
Alcides Antonio dos Santos e Maria Anunciação dos Santos, residente na Rua Principal, s/n°, Povoado São Francisco, Município
de São Miguel do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa,
ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0001006-35.2016.8.27.2724, no
qual o mesmo foi denunciado pelo delito tipificado no art. 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do
Código Penal. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM.
Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processa os autos de Ação Penal – Nº 500102242.2013.8.27.2712 , sendo o mesmo para CITAR o acusado EDMILSON FALCÃO VIANA, brasileiro, solteiro, sem profissão
definida, nascido em 14/11/1965, natural de Amarante/MA, filho de Almir Falcão Viana e de Maria Falcão Viana, portador do CPF
nº 235.127.253-68, atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo que o mesmo se encontra o incurso no art. 171, caput do
CPB, pelo qual fica o acusado CITADO, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam resposta à acusação que é feita.
Ressalte-se que em sua defesa o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificandoas e requerendo a sua
intimação, quando necessário. No ato de citação o denunciado deverá informar ao Oficial de Justiça se possui ou não condições
financeiras de contratar advogado para defender-lhe sem prejuízo de seu próprio sustento. Se afirmar que tem condições
financeiras, deverá indicar ao oficial de justiça o nome do advogado contratado. Em caso de nomeação de defensor, fica o réu
ciente de que a qualquer momento poderá constituir advogado, mas ele assumirá o processo no estado em que se encontrar.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois
mil e vinte um(12/08/2021). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã; que o digitei.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal de Competência do Júri
Autos nº 0000615-53.2015.8.27.2712
Réu: CLEIDE AZEVEDO DE SOUSA
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste, fica CITADA por edital com prazo de 15 (quinze) dias, a acusada CLEIDE AZEVEDO
DE SOUSA, brasileira, natural de Marabá/PA, nascida aos 09/02/1985, filha de Emílio da Silva e de Naldina de Sousa portadora
do CPF n° 008.580.173-93, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, serlhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo
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o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0000615-53.2015.8.27.2712, no
qual a mesma foi denunciada pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal (em relação à primeira vítima), e
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (em relação à segunda vítima), ex vi art. 69, também do Código Penal, com
as implicações da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). E, para que chegue ao conhecimento da denunciada e que no
futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e
publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins,
aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de
Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autos nº 0002036-66.2020.8.27.2724
Réu: FLÁVIO DE SOUSA BARROSO
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste, fica CITADO por edital com prazo de
15 (quinze) dias, o acusado FLÁVIO DE SOUSA BARROSO, brasileiro, solteiro, nascido em 10/09/1981, CPF nº 974.604.191-68,
filho de Osano Barrosos da Silva e Zefinha de Sousa, residente e domiciliado no PA Vale da Serra, zona rural, São Sebastião do
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para responder a acusacao, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cuja
peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado
membro da Defensoria Pública para tal finalidade, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário, nos autos de acao penal n° 0002036-66.2020.8.27.2724, no qual o mesmo foi
denunciado pelo delito tipificado no art. 14 da Lei n.° 10.826/2003. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no
futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e
publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins,
aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (22/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de
Secretaria, o digitei e subscrevi.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Petição Criminal
Autos nº 5000730-21.2013.8.27.2724
Réu: MARCOS LIMA MELO
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste fica INTIMADO por edital com prazo
de 15 (quinze) dias, a pessoa de MARCOS LIMA MELO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do
teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 90), cuja parte dispositiva segue transcrita: “ Ao lume do
expositado, Declaro Extinta a Punibilidade, do acusado MARCOS LIMA MELO, devidamente qualificado in follio, em razão de se
encontrar manifestamente evidenciada a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV,
ambos do CPB, cumulado com artigo 61 do Código de Ritos. [...] Itaguatins, TO, 7/4/2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO
CALDAS, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do réu e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o
MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 20/01/2022 (vinte dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e vinte e dois). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal de Competência do Júri
Autos nº 5000883-54.2013.8.27.2724
RÉU: JOSÉ BISPO DE SENA FILHO
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste fica INTIMADO por edital com prazo
de 15 (quinze), a pessoa de JOSÉ BISPO DE SENA FILHO, vulgo “DOLA”, brasileiro, operador de máquinas, portador do RG n°
4.841.100, SSP/PI, nascido aos 21/08/1985, natural de Aroazes/PI, filho de José Bispo de Sena e de Maria Inês Vieira, residente
na Rua Antonio Murici, 417, Centro, Itaguatins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor
da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 156), e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte
dispositiva segue transcrita: “ Ante o exposto, IMPRONUNCIO os acusados JOSÉ SALOMÃO LEMOS DA SILVA NETO, vulgo
"ZEQUINHA", ANÍSIO VIEIRA DE SENA, vulgo "CHIM", GILBERTO VIEIRA DE SENA FILHO, vulgo "DOLA" e FLORÊNCIO
BEZERRA CAMPOS, qualificados nos autos, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, das imputações que
lhes são feitas nos presentes autos. [...] Itaguatins, TO, 04 de novembro de 2019. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito”. E,
para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este
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Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 20/01/2022 (vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e
dois). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste fica INTIMADO por edital
com prazo de 15 (quinze), a pessoa de ANTONIO PEREIRA LOPES, brasileiro, casado, sem profissão, nascido aos 28/07/1958
Inscrito no CPF n. 197.052.393-04, filho de Antonia Pereira Lopes, residente na Rua Primeiro de Maio n. 2022, Bairro Consórcio,
Axixá do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da Sentença que concedeu as
Medidas Protetivas que lhes foram impostas a seguir: ” Diante do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência
deferidas in limine, com a ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da ação principal”. E, para que
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta
cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 20/01/2022 (vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois).
Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal
Autos nº 0003679-59.2020.8.27.2724
Requerido: AUGUSTO JUNIOR BATISTA DE SOUSA
Requerente: MARIA DA CONSOLAÇÃO BATISTA
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o requerido AUGUSTO
JUNIOR BATISTA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Meio Oficial Pedreiro, nascido em 08/11/1995, natural de Colinas/MA, filho de
Maria da Consolação Batista e Elias Silva de Sousa, residente na Rua São José, nº 9, próximo ao Bar do Ribeiro, Bairro Centro,
no município de Axixá do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da
respeitável DECISÃO, proferida nos autos em epígrafe (ev. 4), que deferiu as medidas protetivas de urgência postuladas pela
requerente, e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “DEFIRO as medidas protetivas de
urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao suposto agressor AUGUSTO JUNIOR BATISTA DE
SOUSA, no curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial: a) Está proibido de se aproximar da vítima, bem
como das testemunhas, devendo manter distância mínima destes de 300 (trezentos) metros, ainda que seja em lugar público; b)
Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Está proibido de
frequentar determinados lugares, como o local de trabalho da vítima, igrejas, feiras, casa de amigos, clubes, supermercados,
praças, bem como outros próximos à residência da mesma ou por ela usualmente frequentados, a fim de preservar a integridade
física e psicológica da ofendida. d) Afastamento do lar onde a requerente reside, com apoio da força policial, caso necessário
para efetivação da medida. [...]. Intime-se o requerido, para cumprirem imediatamente a presente decisão e citem-se para,
querendo, contestar no prazo de 05 (cinco) dias e indicar as provas que pretenda produzir (art. 802 do CPC), sob pena de se
presumirem verdadeiros os fatos relatados pela ofendida (ART. 285 E 319 DO CPC). Caso o requerido não tenha condições de
constituir advogado deverão procurar a Defensoria Pública local ou informar em Juízo, no prazo acima estabelecido. [...]
Itaguatins, TO, 23/9/2020. WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito”. E, para que chegue ao
conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado
no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca
de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (18/02/2022). Eu,
Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processa os autos de Ação Penal – Nº 500002244.2008.827.2724, sendo o mesmo para INTIMAR o acusado JOANDERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, vulgo, JOANDO,
brasileiro, solteiro, lavrador, com 18 anos de idade, nascido aos 24.01.1995, natural de Augustinópolis-TO, outras qualificações
no inquérito, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo que o mesmo se encontra o incurso no art. 217-A c/c
artigo 71 do CP (crime continuado), todos do Código Penal, pelo qual fica o acusado INTIMADO, para que, possa tomar
conhecimento do inteiro teor da sentença exarada no evento 49, do processo acima epigrafado. E, para que não aleguem
ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um (09/08/2021). Eu,
Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã; que o digitei.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Autos nº 0000079-03.2019.8.27.2712
Réu: MAURO SALES SOUSA
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste fica INTIMADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado MAURO SALES
SOUSA, vulgo “ABACAXI”, brasileiro, solteiro, nascido em 23/02/1997, RG nº 1568322 SSP-TO, filho de Francisca Eva de Sales
Sousa, residente na Lagoa de São Salvador, depois da ponte (casa de farinha), Estrada do Pequizeiro, município de Axixá do
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida
nos autos em epígrafe (ev. 37), e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ao lume do
expositado, Declaro Extinta a Punibilidade, do acusado MAURO SALES SOUSA, devidamente qualificado in follio, em razão de
se encontrar manifestamente evidenciada a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso
VI, ambos do CPB, cumulado com artigo 61 do Código de Ritos.[...] Itaguatins, TO, 18/1/2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS
PIRES, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do acusado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o
MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal
Autos nº 0003241-96.2021.8.27.2724
Requerido: ALAN ALMEIDA PINHO
Requerente: ESTELIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste, fica INTIMADO e CITADO, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o requerido
ALAN ALMEIDA PINHO, brasileiro, em união estável, nascido 12/09/1990, natural de Araguatins/TO, filho de Maria Veralucia
Almeida, portador do CPF nº 031.095.801-60, com endereço no Povoado Pequizeiro, Zona Rural, no município de Axixá do
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável DECISÃO, proferida
nos autos em epígrafe (ev. 7), e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Isto posto, a fim de
preservar a integridade da ofendida, com fundamento no artigo 22 da Lei nº 11.340/2006, CONCEDO as medidas protetivas de
urgência, abaixo indicadas, e, por conseguinte, fica ALAN ALMEIDA PINHO compelido a: a) não se aproximar da ofendida
devendo manter distância de 100 (cem) metros, ainda que seja em lugar público; b) não manter contato com a ofendida por
qualquer meio de comunicação, ainda que seja por interposta pessoa; c) afastamento do lar. [...]. Na forma do art. 306 do Código
de Processo civil, cite-se o agressor para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende
produzir. [...] HELDER CARVALHO LISBOA, Juiz de Direito Plantonista”. E, para que chegue ao conhecimento do requerido e
que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do
Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar,
Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal
Autos nº 0002949-14.2021.8.27.2724
Requerido: CORACY LOPES DA SILVA
Requerente: EDILEUZA DA SILVA CHAVES
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste, fica INTIMADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o requerido CORACY
LOPES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 04/06/1967, filho de Filomena Lopes da Silva, portador do CPF nº
333.325.253-87, com endereço na Rua Principal, nº 1, próximo a terra do Simundo, no Povoado Açude da Goiaba, município de
Axixá do Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA,
proferida nos autos em epígrafe (ev. 21), e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Diante
do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado
na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in limine, com a ressalva de decisão posterior em contrário ou
até o trânsito em julgado da ação principal.. [...] Itaguatins, TO, 24/1/2022. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito”.
E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este
Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autos nº 0000673-56.2015.8.27.2712
Acusado: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste, fica INTIMADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado FRANCISCO DE
ASSIS ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 06/04/1990, filho de Francisco Sebastião de Sousa e Leoci
Alves Sousa, residente na Av. Elza Leal, 1705, próximo ao Comercial Econômico, Centro, município de Axixá do Tocantins,
atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em
epígrafe (ev. 66), e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ao lume do expositado, Declaro
Extinta a Punibilidade, do acusado FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA, devidamente qualificado in follio, em razão de se
encontrar manifestamente evidenciada a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV,
ambos do CPB, cumulado com artigo 61 do Código de Ritos. [...] Itaguatins, TO, 16/12/2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO
CALDAS, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância,
mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça
deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal
Autos nº 0001691-73.2019.8.27.2712
Requerido: MAICON DA SILVA SANTOS
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que por meio deste edital, fica INTIMADO por edital com prazo de 15 (quinze) dias, o requerido MAICON
DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado, lavrador CPF: 055.942.873-10, natural de Imperatriz/MA, nascido aos 25/01/1994, filho
de Hilton Vieira Santos e de Iracema Pereira da Silva, residente na Rua Três, Quadra Três, Lote 10, Residencial Limoeiros,
Goianira/GO, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da respeitável DECISÃO, proferida nos
autos em epígrafe (ev. 9), e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: “Com essas
considerações, com fulcro nos arts. 5º, I, II e III; 7º, I e II, e 22, caput, todos da Lei n. 11.340/06, DEFIRO, em sede liminar, o
requerimento ora formulado. Para tanto, CONCEDO as medidas protetivas postuladas pela requerente e, por conseguinte,
determino ao requerido que: I – O imediato afastamento do lar pelo representado, devendo os serventuários da justiça e
autoridades policiais presentes, no cumprimento do mandado, acompanhar a saída (art. 22, II da Lei 11.340/06); II – O
representado fica expressamente PROIBIDO de se aproximar da vítima e de eventuais testemunhas, devendo manter distância
mínima de 100 (cem) metros deles (art. 22, III, alínea “a”); III – Não mantenha contato com a ofendida , seus familiares e
testemunhas, por si ou através de interposta pessoa, por qualquer meio de comunicação, inclusive virtual (art. 22, inciso III,
alínea “b”); e IV - Se abstenha de frequentar o lugar de trabalho da requerente. V – O representado fica PROIBIDO de portar
qualquer tipo de arma, leia – se, arma de fogo ou branca, ou qualquer instrumento perfurocontudente de potencial lesivo. [...].
Cite-se o réu para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) dias,
indicando as provas que pretende produzir (CPC, art. 306). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (CPC, art. 307). [...] Itaguatins, TO, 18/3/2020. MARCELO
ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao conhecimento do requerido e que no futuro ninguém alegue
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da
Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e um dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e
subscrevi.

MIRACEMA

1ª vara criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo Criminal tramita o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n.º 0000277-93.2022.827.2725, chave para
consulta n.º 643373033622, requerido por Ledi Dias de Andrade Pires em desfavor de Antônio Lino Pereira Pires, sendo o
presente Edital para INTIMAR o requerido ANTÔNIO LINO PEREIRA PIRES, brasileiro, casado, ajudante de pedreiro, nascido
em 11/10/1977, natural de Miracema do Tocantins – TO, filho de Petronília Pires de Sousa e de Raimundo Pereira da Costa,
CPF n.º 612.626.251-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de que o mesmo tome conhecimento da decisão
judicial de concessão de medidas protetivas de urgência em seu desfavor, proferida no evento 8 dos autos acima mencionados
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no dia 06/02/2022, cuja parte conclusiva passo a transcrever a seguir: “...Ante o exposto, com espeque no art. 22, III (alíneas "a"
e "b"), da Lei nº. 11.340/06, DEFIRO as medidas protetivas postuladas, com prazo de vigência de seis meses, e, por
conseguinte, DETERMINO a ANTONIO LINO PEREIRA PIRES a: 1) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO NÃO AUTORIZADA DA
OFENDIDA, FIXADO UM LIMITE MÍNIMO DE 200 METROS; 2) PROIBIÇÃO DE CONTATO NÃO AUTORIZADO POR
QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS. Fica a ressalva expressa
de que a proibição de aproximação será mitigada automaticamente, se caracterizada a situação excepcional preexistente de
pessoas com aproximação imperativa por motivos diversos outros (moradia no mesmo lote ou condomínio, estudo na mesma
instituição de ensino, trabalho na mesma empresa ou que impliquem em aproximação por conta do exercício de profissões,
aproximação em repartição por motivo de tratamento de saúde, residências próximas ou circunstâncias semelhantes), mas ainda
assim, prevalecendo a proibição de qualquer importunação. Independentemente de nova apreciação judicial, fica desde já
deferido: a) o encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento;
b) a recondução da ofendida e seus dependentes ao domicílio, se concretizado o afastamento do agressor; c) ordem de
matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência
deles para essa instituição, mesmo se inexistente quantitativo de vaga (artigo 23 da Lei 11.340/06), mediante submissão prévia
com relatório favorável indicativo da providência pela Equipe Multidisciplinar. Cite-se/intime-se o requerido do teor da inicial e da
presente decisão, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofereça contestação. No ato, advirta-se que o
descumprimento da decisão poderá implicar na decretação da sua prisão preventiva, para assegurar o cumprimento das medidas
protetivas, e na incidência de crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, com pena de detenção de três meses a dois anos,
vedada a concessão de fiança pela autoridade policial, no caso de flagrante. Cientifique-se que as medidas protetivas não lhe
impedem de buscar contato com o(a) filho(a)(s), desde que por meios alternativos e uma vez ausente ordem judicial contrária,
sem aproximação não autorizada em relação à requerente (o mesmo valendo para o caso de eventual solução judicial quanto a
assuntos afetos ao Juízo de Família, que implicará em aproximação autorizada). Notifique-se a ofendida para que tome
conhecimento da presente decisão e informe, se souber, o atual paradeiro/endereço do ofensor. Cientifique-se de que poderá
comunicar imediatamente eventual descumprimento das medidas fixadas no que lhe aproveitar, notadamente para fins de
decretação da prisão preventiva, e deverá indicar eventual alteração de endereço para comunicações. Advirta-se de que não
poderá ir de encontro em relação ao ofendido, de modo inverso às medidas proibitivas, sob pena de revogação. Oficie-se à
autoridade policial, encaminhando-lhe cópia deste ato, requisitando-se, desde já, o auxílio da força policial para acompanhar o
seu cumprimento, caso necessário. Transcorrido o prazo de vigência das medidas protetivas certifique-se nos autos e dê-se vista
ao Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO. Expeça-se
o necessário para o cumprimento. Comunique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Data certificada pelo sistema eletrônico.” E
para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 361, c/c o artigo 370,
ambos do Código de Processo Penal, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da Lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos vinte e dois dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (22/02/2022). Eu, Ednaldo Galvão da Silva, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o
digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito.

Editais de citações com prazo de 15 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 0000287-74.2021.827.2725, movida pelo Ministério Público do Estado do
Tocantins em desfavor do réu Renato Tavares de Lira, pela prática do delito previsto nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso
I, do Código Penal Brasileiro, sendo o presente Edital para CITAR o acusado RENATO TAVARES DE LIRA, brasileiro, união
estável, nascido em 12/12/1992, natural de Miracema do Tocantins – TO, filho de Maria de Lourdes Tavares Lira e de Francisco
Ferreira Campos, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder, por escrito, os termos da acusação, no prazo de 10
(dez) dias, tal como preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal, ato no qual poderá alegar tudo o que interesse à sua
defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, ficando advertido de que caso não compareça nem constitua
advogado/defensor para patrocínio de sua defesa, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo este
Juízo, ainda, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar sua prisão
preventiva, devendo o referido acusado ofertar a sua correspondente resposta perante à Vara Criminal do Fórum da Comarca de
Miracema do Tocantins/TO, localizado na Av. Tocantins, CEP 77.650-000, Miracema do Tocantins – TO (artigos 361 e 363, § 1º,
do CPP). O prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu ou do defensor constituído. Para que
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido
o presente Edital e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO,
Única Vara Criminal, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (22/02/2022). Eu, Ednaldo
Galvão da Silva, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito.
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MIRANORTE
1ª escrivania cível
Sentenças

Monitória Nº 0000540-59.2021.8.27.2726/TO
AUTOR: GDK LOCACAO DE VEICULOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
RÉU: KLEBERSON CORREIA DE SOUSA
SENTENÇA
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para com fundamento no artigo 702, §8º, CPC, constituir de pleno direito os
títulos executivos nº 000080 e 000090, Banco Bradesco, agência 0262, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, corrigidos
monetariamente pelo INPC da data de emissão e acrescido de juros legais a partir da data da citação (06/07/2021).Condeno o
réu em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 10% (dez) por cento do valor atualizado do débito, com
fundamento no artigo 85, §2º, I, do NCPC. Remetam-se os autos à COJUN para atualização do débito de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) referentes aos dois cheques, emitidos em 12/12/2019 e 12/01/2020, corrigidos monetariamente pelo INPC da data de
emissão e acrescido de juros de 1% a partir da data da citação (06/07/2021). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
com as cautelas e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Miranorte - TO, 17 de dezembro de
2021, RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito.

PALMAS

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
AUTOS Nº 0041408-07.2020.8.27.2729
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário
Acusado(a): LEONARDO SANTOS MOURA
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES , 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, CITA e INTIMA,
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) LEONARDO SANTOS MOURA, brasileiro, em união estável, pedreiro,
natural de São Cristóvão/SE, inscrito no CPF nº 071.631.235-23 e no RG sob o n° 24747009 /SSP-SE, nascido aos 18/12/1994,
filho de José Reinaldo Moura e Rosângela Santos, residente e domiciliado na RUA T-21 CONJUNTO-60 LOTE 02, SN - JARDIM
TAQUARI - 77270000 - Palmas, TO (Residencial), atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº
00414080720208272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
TOCANTINS, por seu Promotor de Justiça que a este subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 129, I, da
Constituição Federal e artigo 24 do Código de Processo Penal, com base no que restou apurado nos autos do Inquérito Policial,
que instrui a presente, vem, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:
LEONARDO SANTOS MOURA, brasileira, em união estável, pedreiro, natural de São Cristóvão/SE, nascido aos 18/12/1994,
filho de José Reinaldo Moura e Rosângela Santos, inscrito no CPF nº 071.631.235-23 e no RG sob o n° 24747009 /SSP-SE,
residente e domiciliado na Rua T 21, conjunto 60, lote 02, setor Taquari, Palmas/TO, em razão da prática dos fatos delituosos a
seguir expostos: Relatam os autos referidos que, no dia 24/06/2019, por volta das 17h10min, na Chácara 37, lote 08, setor
Jardim Aureny III, nesta cidade, o denunciado, consciente e voluntariamente, dotado de animus laedendi, ofendeu a integridade
corporal e a saúde da vítima Elguinei dos Anjos Amaral, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito
– lesão corporal – acostado ao evento 03. Apurou-se que a vítima Elguinei e o nacional Lucas Alves dos Reis deslocaram-se até
a residência de Dionízia da Silva Barbosa, local do fato, com a finalidade de recuperarem um aparelho celular roubado, que
supostamente estaria em poder do esposo de Dionízia (o nacional Marcos Alves dos Santos), no entanto, deu-se início a uma
discussão e posterior briga generalizada. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL Durante a discussão, o denunciado
Leonardo, que é genro de Dionízia, adentrou a residência, apoderou-se de uma faca e, posteriormente, retornou a parte externa
da residência, desferindo um primeiro golpe contra a vítima Elguinei. Ato contínuo, já ferida, a vítima tentou se evadir do local,
momento em que foi perseguida pelo investigado, que desferiu outros golpes contra a mesma. Após, o denunciado se evadiu do
local. Restou apurado, por meio do exame de corpo de delito – lesão corporal – acostado ao evento 03, que as lesões sofridas
pela vítima causaram incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. Ao ser interrogado (INTERR2-Evento
01), o denunciado confessou a prática dos fatos. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins DENUNCIA a
Vossa Excelência LEONARDO SANTOS MOURA como incurso no art. 129, § 1º, I do Código Penal, pelo que se faz mister a
deflagração da devida Ação Penal, devendo o mesmo ser cientificado para responder aos termos da presente demanda a fim de
que, ao final, seja CONDENADO na forma da lei. Outrossim, requer a produção probatória, oitiva da vítima e da testemunha
abaixo arroladas, bem como o interrogatório do réu. Palmas/TO, 06 de novembro de 2020. ABEL ANDRADE LEAL JÚNIOR
Promotor de Justiça 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL. DESPACHO: Considerando a não localização do acusado
Leonardo Santos Moura, expeça-se edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de
Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os
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termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso prescricional. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do edital,
à escrivania para confeccionar e juntar aos autos o espelho do cálculo da prescrição da pretensão punitiva disponibilizada pelo
CNJ, movimentando o processo ao localizador correspondente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público.
Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria
Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone:
(63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de
Palmas/TO, 21/02/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo.

3ª vara da família e sucessões
Portarias

Portaria Nº 03, de 16 de fevereiro de 2022
A Dra HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões de Palmas/TO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o disposto no SEI de nº: 21.0.000019029-0, resolve REVOGAR a Portaria nº
01/2021, datada de 04/08/2021, que afastou a ressalva do art. 16 da Portaria Conjunta nº 11/2021 do TJTO, para se admitir a
adoção dos meios eletrônicos de comunicação processual nas ações que tramita em segredo de justiça. Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Palmas/TO, 16/02/2022
HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA
JUÍZA DE DIREITO

Diretoria do foro
Portarias
Portaria Nº 357/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 21 de fevereiro de 2022
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc...
CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense;
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº
228/2018;
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário
para o período das 12h às 18h;
RESOLVE:
Art.1 Estabelecer o plantão judicial do período de 25/02/2022 às 18hs a 04/03/2022, às 11h59min, que será cumprido
pelo magistrado Lauro Augusto Moreira Maia, servidora Graziella Francelino Barbosa e oficial de justiça José Carlos
Pereira.
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer.
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação.
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados.
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e um (21) dias do
mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).
Flávia Afini Bovo
Diretora do Foro
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Juizado especial cível e criminal - norte
Editais de citações com prazo de 20 dias
MÁRCIO BARCELOS COSTA, Juiz de Direito do 3° Juizado Especial Cível e Criminal, no uso de suas atribuições legais e na
forma da lei...
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que, por este meio CITA a parte abaixo
identificada para o disposto no campo finalidade:
AUTOS Nº: 00451082520198272729
CHAVE Nº: 882817647119
AÇÃO: 644
EXEQUENTE: CENTRO DE TREINAMENTO E CAPC. PROF. EM BELEZA DO TOCANTINS
ADVOGADOS: AUGUSTO DA SILVA BESERRA BRITO
EXECUTADO: VITOR GABRIEL PAPACOSTA RAMOS DE JESUS
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
FINALIDADE: CITAÇÃO do/da executado/da VITOR GABRIEL PAPACOSTA RAMOS DE JESUS, brasileiro (a) solteiro(a),
portador(a) do CPF nº 055.872.921-50 e RG 1.325.134 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome
ciência da parte expositiva do DESPACHO disponibilizado no evento xx, no prazo de 3 (três) dias. DESPACHO: "(...)Antes de
deferir o pedido de citação por edital, medida mais drástica, determino que a Escrivania consulte nos sistemas INFOJUD e TRESIEL possíveis endereços diversos da parte executada a fim de esgotar todas as diligências possíveis. Não sendo possível
encontrar promova-se a citação por edital, nos termos do enunciado supracitado. Cumpra-se." Fica então, o executado
CITADO para que pague, no prazo de 03 (três dias) dias, o principal no valor de R$ 374,53 (trezentos e setenta e quatros reais
e cinquenta e três centavos) e demais cominações legais, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade
do débito, obedecendo o art. 835 do NCPC. Não realizando o pagamento no prazo assinalado, será procedida a penhora de
tantos e quaisquer bens na posse do mesmo, quantos necessários até atingir o valor do débito. Restando infrutífera a tentativa
de penhora junto ao executado, será procedida a penhora via Sistema Bacenjud. A parte devedora poderá opor embargos à
execução quando da sessão conciliatória, que será designada, ou, caso reconheça o débito, poderá efetuar o pagamento de
30% (trinta por cento) do valor total e requerer o parcelamento em até 06 (seis) parcelas. Palmas-TO, 18/02/2022. Márcio
Barcelos Costa. Juiz de Direito.

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 Eletrônico - e-Proc - nº 50092277720118272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: SIGMA DIVERSOES E EVENTOS LTDA- CNPJ/CPF nº
01243263000194: INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 50092277720118272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o sócio coobrigado: JOSE CARLOS DRUGOVICH JUNIOR- CNPJ/CPF nº
35828846949: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 21 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico- e-Proc - nº 00118210820188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: CHIN MAN YU, CNPJ/CPF: n° 249.027.418-06,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5
(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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer
manifestação da parte Executada, 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, 18 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00164702120158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: EMBRAVEL LTDA- CNPJ/CPF nº 01787753000151: INTIMADO para,
opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00436296520178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: CANOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- CNPJ/CPF
nº 08274577000101, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00444711120188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: IRINALDO BARREIRA DE CARVALHO- CNPJ/CPF nº 89569903104,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00490627920198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: G V FRANCA- CNPJ/CPF nº 23783299000101, e o sócio coobrigado:
GLEBERTON VARGAS FRANÇA, CNPJ/CPF nº 54848350115, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer
manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro
de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00497158120198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: AVELINA RODRIGUES DA SILVA - CNPJ/CPF nº 51558645187,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00498015220198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: INTRAB. NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEGURANÇA NO
TRABALHO LTDA - ME- CNPJ/CPF nº 15100701000170, e o sócio coobrigado: LEONARDO FERNANDES DA SILVA,
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CNPJ/CPF nº 03643769458: INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos embargos Eu_____
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022.
(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 Eletrônico - e-Proc - nº 00547060320198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: PERYSSON OLIVEIRA BUENO COSTA - CNPJ/CPF nº 88373622187,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00547927120198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: NAIDE FERREIRA BATISTA- CNPJ/CPF nº 18953522153, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 5 (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.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00557687820198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: JOAO FLORÊNCIO DE BARROS- CNPJ/CPF nº 03830187149,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 50000867820048272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: J R MORAIS E CIA LTDA- CNPJ/CPF nº 04560711000171, e o sócio
coobrigado: LEYLANE CAVALCANTE MORAIS, CNPJ/CPF nº 63261260378: INTIMADO para, opor o prazo de 30 (trinta) dias
para a interposição dos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação
judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 50000867820048272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o sócio coobrigado: JOSE DE RIBAMAR MORAIS- CNPJ/CPF nº 12711780368,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00005832120208272729, que lhe move
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A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPPCNPJ/CPF nº 09025889000136, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte
Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00007238920198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: EDNA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA- CNPJ/CPF nº
28694821320, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00017942920198272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: MARIA GENILDA SILVA- CNPJ/CPF nº 87125579191, INTIMADO para,
caso queira, no prazo de 5 (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.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00429592220208272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: P & M COMERCIAL DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES
LTDA, CNPJ/CPF: n° 04.147.941/0001-03, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00422448220178272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO:VALDOMIRO JOSÉ ALVES, CNPJ/CPF: n° 566.383.101-00,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00419855320188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: LUIS PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF: n° 304.269.443-72,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em
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anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00418328820168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: MARIA DE FATIMA BARBOSA DE MENESES, CNPJ/CPF: n°
026.668.431-90, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00417860220168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: GILDA ALVES DA SILVA CARVALHO- CNPJ/CPF: nº 193.719.69172, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal
quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00405354620168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: FLASH COM. DE CELULAR EIRELI- CNPJ/CPF: nº
12.538.754/0001-89, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00405354620168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o SÓCIO-COOBRIGADO: THIAGO SOARES BRITO, CNPJ/CPF: n° 005.305.051-77,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00392297620158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: QUEIROZ & ALBUQUERQUE LTDA- CNPJ/CPF: nº
10.564.895/0001-40, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00392132520158272729, que lhe move

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5135 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

32

A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o SÓCIO-COOBRIGADO: MARCIO ANTONIO FLORES- CNPJ/CPF: nº 219.962.53115, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à Execução Fiscal
quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00383339620168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: RENÊ NOLETO LEAL, CNPJ/CPF: n° 058.584.131-45, INTIMADO
para, caso queira, no prazo de 5 (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.
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00380709320188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EXECUTADO: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL, CNPJ/CPF: n° 60.736.279/0001-06, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação
da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00370446020188272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , fica o EXECUTADO: J D VEICULOS LTDA- ME, CNPJ/CPF: n° 08.675.933/0001-90,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00359297220168272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o EXECUTADO: MARCELO ALEXANDRE MAIA, CNPJ/CPF: n° 269.888.338-38,
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (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. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, 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, 22 de fevereiro de 2022. (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 Eletrônico - e-Proc - nº 00354528320158272729, que lhe move
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, Fica o EXECUTADO: ROCCO MATERIAL ELETRICO LTDA- CNPJ/CPF: nº
38.075.958/0002-03, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha os respectivos Embargos à
Execução Fiscal quanto aos bens e/ou valores penhorados nos autos em referência. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho,
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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Editais de citações com prazo de 30 dias

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPACO VITORIA LTDA, CPF/CNPJ: 11341561000170; por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 00479438320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 21 de fevereiro 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... Determina a CITAÇÃO do executado: ANERINA SILVA PACHECO, CPF/CNPJ: 70061831115; por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 00486790420198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 21 de fevereiro 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... Determina a CITAÇÃO do executado: ANA CLAUDIA NUNES DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 03439829359; por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 00490393620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 21 de fevereiro 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... Determina a CITAÇÃO do executado: AUTO PEÇAS CANARINHO LTDA, CPF/CNPJ: 00260109000168; por
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 00547874920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 21 de fevereiro 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... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: SORRISO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CPF/CNPJ:
05.865.154/0001-60, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00172309620178272729 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).
20170013363, inscritas em: 05/02/2014, referentes ao TLS; 20170013364, inscritas em: 05/02/2014, referentes ao TLF; cujo
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 826,40 (Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira
Marinho – Escrivão - Mat. 226651.
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ELISIER SCHALLENBERGER, CPF/CNPJ: 12100899716, por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc – 00253298920168272729, 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) 20160002016, inscrita em:
05/02/2014, referente ao TLF; 20160002017, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento
do referido feito executivo era R$ 837,99 (Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa 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, 22 de fevereiro 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... Determina a CITAÇÃO do executado: FACIL ANALISE DE CREDITOS S/A, CPF/CNPJ: 04717291000437, e do
sócio coobrigado: MARIA EDINEIDE FERREIRA BARBOSA, CPF/CNPJ: 48493694134, por estar atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –
50337421120138272729, 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) 20130025165 inscrita em: 21/01/2010, referente ao TXLFUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 988,97 (Novecentos e Oitenta e Oito Reais e
Noventa e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução:
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 22 de fevereiro 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... Determina a CITAÇÃO do executado: ERISVALDO FRANCO ARAUJO, CPF/CNPJ: 83667610106; por estar
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
Autos Eletrônico - e-Proc - 00537248620198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, ato
contínuo, proceda ainda sua INTIMAÇÃO para, no prazo de quinze(15) dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à
apelação interposta nos autos.. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial.
Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651.

PARAÍSO

1ª vara cível
Editais de citações com prazo de 20 dias

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
ORIGEM / REFERÊNCIA: Processo nº: 50020952620128272731; Chave Processo nº: 938743956714; Natureza da Ação:
Cumprimento de Sentença; Valor da Causa: R$ 176.852,25(cento e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais
e vinte e cinco centavos)); Requerente(s): AIRA SARAIVA DA SILVA , AGATA DA SILVA RIBEIRO, WHATYLA DA SILVA
RIBEIRO , REJANY DA SILVA RIBEIRO E PÂMELLA DA SILVA RIBEIRO; Procurador(es): Luiz Carlos Lacerda Cabral OAB/TO
000812; Requerido(s): Dorival Alves De Carvalho. OBJETIVO/FINALIDADE: CITAR/INTIMAR: ao(s) REQUERIDO(A) : DORIVAL
ALVES DE CARVALHO, brasileiro, comerciante, varejista, portador do RG nº 25534588 SSP/SP e inscrito no CPF sob o no
181.543.098-23, atualmente em lugar incerto e não sabido; Aos Termos da Ação de Cumprimento de Sentença, para no prazo
de QUINZE (15) DIAS (NCPC, art. 523), cumprir a sentença, procedendo ao pagamento da quantia apontada pelo devedor, mais
custas, taxa judiciária e despesas, (1.1.1) sob pena de, NÃO PAGANDO, ser a dívida acrescida de MULTA de 10% (dez por
cento) e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% (dez por cento), nos termos do § 1º, art. 523 do NCPC. Ficando o mesmo

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5135 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

35

ADVERTIDO que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de Maio, nº 265, 1º andar,
Centro, Ed. Fórum, Fone/Fax (0**63) 3602-1360/ 3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, aos 26 de Abril de 2.021. Eu, Noélia
Paula de Castro, Servidora da 1ª Vara Cível o digitei.

1ª vara criminal
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Prazo: 60 (sessenta) dias
Autos de Ação Penal: 00058211520208272731 Chave: 954709235420
Acusado: RODRIGO ALVES DA SILVA
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado RODRIGO ALVES DA SILVA, brasileiro, nascido em 03/02/1996,
natural de Cristalândia/TO, filho de Cirene Alves de Souza e de João Noleto da Silva, inscrito no CPF 058.901.501-03 e no RG
127.091/SSPTO, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da
diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte
dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão punitiva do Estado para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, ABSOLVER RODRIGO ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, em relação aos delitos de roubo e corrupção de
menores narrados na exordial acusatória".Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no
local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 11/02/2022. Eu (DANIEL
CARDOSO SOUSA-Estagiário de Direito) que digitei e subscrevi.

2ª vara cível, família e sucessões
Editais de citação

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE (20) DIAS
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito respondendo pela Vara de Família e Sucessões e Infância e Juventude
desta Comarca de Paraíso do Tocantins - 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 e Infância e
Juventude processam os autos de Divórcio, registrada sob o nº 00037873320218272731, na qual figura como requerente
LUCIMAR JOSE DOS SANTOS RIBEIRO, beneficiado pela Assistência Judiciária Gratuita evento 10 e requerido DOMINGOS
TAVARES DOS SANTOS. E é o presente para CITAR o(a) requerido(a) DOMINGOS TAVARES DOS SANTOS , brasileiro,
casado, lavrador, portador do CPF nº 414.036.901-97, filho de Maria Tavares dos Santos, residente e domiciliado em lugar
incerto e não sabido, para tomar ciência da existência desta ação, bem como, caso queira, no prazo de até 15 (quinze) dias,
contestar o(s) pedido(s), sob pena de lhe ser decretada a revelia e confissão quanto a matéria fática, resguardados os direitos
indisponíveis envolvidos (arts. 695, caput, 335, CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância mandou a MM. Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues - digitei.As. HELVIA TULIA SANDES
PEDREIRA, Juíza de Direito.

PORTO NACIONAL

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de MARIA ALICE GOMES DA SILVA, CNPJ/CPF nº
36495220391, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 0007255-21.2020.8.27.2737 - Chave: 649830843420, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONALTO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ ****, para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,
opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____,
INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de PAULO BATISTA PEREIRA PINTO, CNPJ/CPF nº
01412046130, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de
Execução Fiscal nº 5002701-36.2012.8.27.2737 - Chave: 150063969312, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
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TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ ****, para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,
opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____,
INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de RAIMUNDO NONATO CARNEIRO DE CASTRO,
CNPJ/CPF nº 21936722100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da
Ação de Execução Fiscal nº 0008773-85.2016.8.27.2737 - Chave: 621456466416, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO
NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD,
recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ ****, para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias
para, opor embargos conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu
_____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO.

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0008956-17.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ALDA MARINHO DO
NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 93967578100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor
da r. sentença proferida no evento n.º 14 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0010910-98.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de VALMIR RODRIGUES
LINHARES, CNPJ/CPF nº 62003631100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da
r. sentença proferida no evento n.º 21 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0006779-17.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOSIMAR DOS SANTOS
SILVA, CNPJ/CPF nº 72129379320, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r.
sentença proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada.
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedamse as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0004698-61.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de KELLY RIBEIRO MUNDIM,
CNPJ/CPF nº 73311588134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença
proferida no evento n.º 23 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II,
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias,
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais,
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados.
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de
Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Central de
Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0010012-85.2020.8.27.2737, proposta
pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de JOAO OLIVEIRA MACIEL, CNPJ/CPF nº 38906937172, sendo o mesmo para
INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 25 dos autos em epígrafe, a seguir
transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO
PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a
obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se
as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s)
conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando
que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas
finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA
SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº
0009315-64.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de ODAIR SOUZA, CNPJ/CPF nº
15341227883, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no
evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento,
HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos
do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a
presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no
caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente,
e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade e considerando que o
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, salvo o
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as
providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura
eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial.
Porto Nacional-TO, data pelo sistema.

Vara de família, sucessões, infância e juventude
Editais de publicações de sentenças de interdição

INTERDIÇÃO Nº 0010072-58.2020.8.27.2737/TO
AUTOR: FABIANA RODRIGUES DA SILVA
RÉU: DILZA RODRIGUES LEOBAS
EDITAL Nº 4672901
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE DILZA RODRIGUES LEOBAS - 1ª PUBLICAÇÃO

O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca
de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de INTERDIÇÃO E CURATELA de DILZA
RODRIGUES LEOBAS AUTOS Nº: 0010072-58.2020.8.27.2737 requerida por FABIANA RODRIGUES DA SILVA decretou a
interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE DILZA RODRIGUES LEOBAS NOMEANDO-LHE CURADOR (A) NA PESSOA DE
FABIANA RODRIGUES DA SILVA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A
PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO
DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE
NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM
LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO
DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO
REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ
COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS
PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA
IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A)
CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 15
DE FEVEREIRO DE 2022. (O) ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO". E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional,
Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente Administrativo, digitei. ELIAS
RODRIGUES DOS SANTOS – Juiz de Direito

PUBLICAÇÕES PARTICULARES
GURUPI
2ª Vara Cível

EDITAL Nº 4469888
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas
atribuições legais etc.
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Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo
e
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 0012198-97.2018.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de
sentença requerida por VALDIR GOMES DA SILVA em face de FLÁVIA DOS SANTOS MENDES, JÕ VIEIRA SOARES e
FLAVIA DOS SANTOS MENDES ME, e por este meio INTIMA o executado JÔ VIEIRA SOARES, atualmente em lugar incerto
ou não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar a penhora SISBAJUD constante do evento 101 dos
referidos autos. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 820339308618, no
site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21 de janeiro de 2021.
Eu
_ , Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo.
Nilson Afonso da Silva
Juiz de Direito

PORTO NACIONAL
1ª Vara Cível
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0007445-57.2015.8.27.2737/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: SILVELENE ROSA DE SOUZA BORGES
RÉU: ADILSON RODRIGUES BORGES
RÉU: RSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
EDITAL Nº 3944421
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, 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 e respectiva Escrivania, processam os autos Processo nº 0007445-57.2015.8.27.2737 Chave: 775902724815 Ação:
Execução de Título Extrajudicial - Exeqüente: BANCO BRADESCO S.A - Executado: SOUZA E BORGES LTDA e outros. Por
este meio CITAR a parte executada em face de SOUZA E BORGES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 002.933.615/0001-04, através de seu representante legal, e SILVELENE ROSA DE SOUZA BORGES, pessoa física,
inscrita no CPF sob o nº 954.534.821-68, para que no prazo de 03 (três) dias uteis, efetue o pagamento da divida (CPC, art. 829,
caput). Fica vossa Senhoria INTIMADA 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). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executado de que: a) em caso de
integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º); b) no
prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916). Decorrido o prazo
acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, DETERMINO que 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 (NCPC, art. 829, § 1º). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da
PENHORA, observando-se o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do NCPC. 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 (NCPC, 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 úteis distintos para intimação; não a encontrando e
havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido
(NCPC, art. 830, § 1º). 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 (NCPC, art.
827, § 1º). Evento 119 Despacho/Decisão. Informo a Vossa Senhoria, que acima está o número e chave de segurança do
processo, QUE DEVE SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / consulta pública /
rito ordinário. para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins. 22 de outubro de 2021. (ass.) Dr. Ciro Rosa Oliveira
- Juiz de Direito. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito.
ARAGUAÍNA
1ª Vara Cível
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0009381-16.2015.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: RODRIGO RODRIGUES DAMAS
RÉU: JÚLIO CESAR VIEIRA
RÉU: ROJU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
EDITAL Nº 4570704 PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS
OBJETO: CITAÇÃO CHAVE: 697329786615
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se
processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1) CITAR os requeridos 1. RODRIGO RODRIGUES
DAMAS, CPF 810.728.801-72; e 2. JÚLIO CESAR VIEIRA, CPF 591.450.991-20, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO
SABIDO, de todos os termos da ação, bem como para efetuar o pagamento da dívida exequenda no valor correspondente ao
principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ser-lhe penhorados bens,
quantos bastem à satisfação total do débito. Fica CIENTIFICADO que, querendo, poderá oferecer embargos no prazo de 15
(quinze) dias, cujo prazo iniciar-se-á com o decurso do prazo deste edital. Fica CIENTIFICADO ainda, que no prazo para
embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, caso em que: 1 sendo a proposta
deferida por este juízo, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o executado
advertido de que, nesta hipótese, o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das
subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2 sendo a proposta indeferida pelo
juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Em caso de pagamento, os honorários advocatícios serão fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo
de 03 (três) dias. Fica ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia. E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e
afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
03/02/2022. Eu, JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido
e subscrito pela magistrada abaixo identificada. Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de
Direito
GUARAÍ
1ª Vara Cível
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0001005-88.2018.8.27.2721/TO
REQUERENTE: ZAVATINI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO: LEANDRO RÓGERES LORENZI (OAB TO02170B)
REQUERENTE: S ZAVATINI EIRELI - ME
ADVOGADO: LEANDRO RÓGERES LORENZI (OAB TO02170B)
REQUERENTE: SCL LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO: LEANDRO RÓGERES LORENZI (OAB TO02170B)
REQUERENTE: CYNTIA REGINA BARNABE
ADVOGADO: LEANDRO RÓGERES LORENZI (OAB TO02170B)
REQUERIDO: GSV CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
EDITAL Nº 3991829
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dia
O Juiz de Direito Fábio costa Gonzaga da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, 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 1ª Vara Cível, tramitam os
autos da Ação abaixo: REFERÊNCIA Processo n° 0001005-88.2018.8.27.2721 - Chave Processo: 875920429118 AÇÃO:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE REQUERENTE: ZAVATINI TRANSPORTES LTDA ADVOGADO: LEANDRO RÓGERES
LORENZI (OAB TO02170B) REQUERENTE: S ZAVATINI EIRELI - ME ADVOGADO: LEANDRO RÓGERES LORENZI (OAB
TO02170B) REQUERENTE: SCL LOCACAO DE VEICULOS LTDA ADVOGADO: LEANDRO RÓGERES LORENZI (OAB
TO02170B) REQUERENTE: CYNTIA REGINA BARNABE ADVOGADO: LEANDRO RÓGERES LORENZI (OAB TO02170B)
REQUERIDO: GSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME FINALIDADE: CITAÇÃO da empresa Requerido GSV CONSTRUÇÕES
EIRELI-ME, empresa inscrita no CNPJ 01.598.040/0001-40, com sede na RUA 1, 1106, CENTRO, em Guaraí/TO, representada
por seu proprietário REGINALDO GOMES DA CRUZ, CPF 808.093.591-20, para efetuar o pagamento da dívida com os
acréscimos legais, bem como foi fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, que será
reduzido pela metade no caso de pronto e integral pagamento no termo legal (CPC, art. 827, § 1º). Em caso de não
comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do executado citado por edital, a
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Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. DESPACHO do Evento 103: "Verifica-se que até o
momento o aditamento apresentado no evento 37 não foi recebido. Além disso, embora houvessem tentativas, o requerido não
foi encontrado para citação (eventos 16, 81, 84 e 96). Frisa-se que houve buscas pelos sistemas disponíveis pelo juízo (eventos
64, 66, 67, 68), contudo não logrou êxito em localizar a parte requerida. Pois bem. Inicialmente, diante das informações
apresentadas no evento 102, proceda a escrivania com nova tentativa de inclusão de CYNTIA REGINA BARNABE no polo ativo,
conforme determinado no evento 25. Prosseguindo, recebo o aditamento da petição inicial apresentado no evento 37 para, em
consequência, determinar: I- CITE-SE a parte Executada, por edital, para efetuar o pagamento da dívida com os acréscimos
legais. II- Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, que será reduzido pela metade no
caso de pronto e integral pagamento no termo legal (CPC, art. 827, § 1º). [i] III- Em caso de não comparecimento da parte,
NOMEIO como curador especial para defender os interesses do executado citado por edital, a Defensoria Pública do Estado do
Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. IV- Citada a parte devedora e não paga a dívida, o Oficial de Justiça deverá fazer a
PENHORA dos bens conhecidos do devedor, notadamente aqueles mencionados na petição inicial, procedendo-se desde logo à
AVALIAÇÃO, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora, bem como a INTIMAÇÃO, na mesma oportunidade, do
executado e seu cônjuge, se casado for, e do exequente, se possível. V. Se a providência referida no item IV restar infrutífera e a
execução ainda não estiver garantida, tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal (art. 835 do CPC),
expeça-se ordem eletrônica ao Banco Central ( BACENJUD) para penhora de ativos financeiros titularizados pela parte devedora
(CPC, art. 854). VI. Se as providências acima não forem suficientes: a) Expeça-se ofício ao DETRAN, via sistema RENAJUD,
solicitando informações sobre a existência de veículos em nome da parte devedora e o bloqueio da transferência; b) Mal
sucedida a diligência supra, defiro desde já a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD , solicitando cópia das três últimas
declarações de renda e bens da parte executada e do seu representante legal, a qual deverá ser arquivada em pasta própria a
ser disponibilizada somente às partes, face a natureza sigilosa de que se reveste, mediante certidão nos autos. VII. Não
encontrados bens, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora em nome do executado, no prazo de 05 dias. VIII.
Advirta-se que o executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos
autos do mandado de citação (915), desde que alegue as matérias descritas no artigo 917 do CPC. IX. Concedo ao senhor oficial
de justiça as prerrogativas do art. 782, §2º, do CPC. X. Utiliza-se a presente decisão como mandado. Intimem-se. Cite-se. FÁBIO
COSTA GONZAGA, Juiz de Direito" ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que
será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 28 de outubro de 2021 no
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n,
Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu, Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei.
FÁBIO COSTA GONZAGA
Juiz de Direito
Documento eletrônico assinado por FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 3991829v3 e do código CRC a2ccec6a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO COSTA GONZAGA
Data e Hora: 3/11/2021, às 9:49:51
ARAGUAÍNA
1ª Vara Cível
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0017736-44.2017.8.27.2706/TO
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
RÉU: RÚBIA KELY ARAÚJO PIMENTA
RÉU: LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS
RÉU: SANTOS E PIMENTA LTDA ME
RÉU: ERICK OLIVEIRA FARIA
EDITAL Nº 4394985
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS
OBJETO: INTIMAÇÃO
CHAVE: 835738268317
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína,
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara
Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, sendo o presente para (1)
INTIMAR o requerido ERICK OLIVEIRA FARIA, CPF: 539.684.172-91, ATUALMENTE
EM LOCAL INCERTO E NÃO GABIDO , do inteiro teor do despacho do evento 226, para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento
de sentença, também no importe de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja
requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2) CIENTIFICAR que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado o isentará
de pagar os honorários de advogado pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. (3) CIENTIFICAR que decorrido o
prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação,
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independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo
Civil e afixado no placar do Fórum local.
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do processo no
sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins ( www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico - E-PROC => e-Proc 1º Grau
=> consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos
legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06.
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, telefone (63)
35011500.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos
10/01/2022.
Eu,
JOYCE
MARTINS
DA
SILVA,
Servidor
do Judiciário, que
digitei o
presente,
que
vai
conferido
e
subscrito
pela magistrada abaixo identificada.
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, 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 4394985v3 e do código
CRC a774e2e5.Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA
Data e Hora: 10/1/2022, às 19:10:350017736-44.2017.8.27.2706 4394985 .V3

SEÇÃO ADMINISTRATIVA

PRESIDÊNCIA
Portarias

PORTARIA FÉRIAS Nº 368/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a magistrada Adalgiza Viana de Santana autorizada a usufruir suas férias no período de 07/03 a 03/04/2022,
referentes ao exercício de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES
Presidente
Portaria Nº 373, de 22 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
considerando o contido no Processo SEI nº 22.0.000005722-7;
RESOLVE:
Art. 1º O inciso I do art. 1º da Portaria nº 287/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 05 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art.
1º
...............................................................................................................................................................................................................
..................
I – Silvana Maria Parfieniuk, Juíza de Direito, Coordenadora;
...............................................................................................................................................................................................................
......................." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente
Portaria Nº 374, de 22 de fevereiro de 2022
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o contido no Processo SEI nº 22.0.000005722-7;
RESOLVE:
Art. 1º O inciso I do art. 1º da Portaria nº 1315/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 de maio de 2021, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art.
1º...........................................................................................................................................................................................................
...............
I – Márcio Soares da Cunha, Juiz de Direito, coordenador;
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...............................................................................................................................................................................................................
....................." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES
Presidente

DIRETORIA GERAL
Decisões

PROCESSO
22.0.000001626-1
INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
ASSUNTO
Sondagem à percussão - Fórum de Tocantinópolis e ESMAT
Decisão Nº 971 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se da contratação de serviços especializados, com pessoa física ou jurídica, para sondagem à percussão nos terrenos
propostos à construção do Fórum da Comarca de Tocantinópolis e da Sede da Escola Superior da Magistratura Tocantinense ESMAT, mediante contratação direta regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações.
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4178966) e, existindo disponibilidade orçamentária
(evento 4162039), no exercício das atribuições conferidas pelo art.1º, inciso IX, do Decreto Judiciário 99/2013 (Publicado no
Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013), DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, de acordo com o art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação da empresa SLOPEGEO GEOTECHNICS - ENGENHARIA DE PROJETOS E
GEOTECNIA EIRELI, pelo valor total de R$ 13.690,00 (treze mil seiscentos e noventa reais), conforme Proposta sob o
evento 4155544.
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à:
1. SPADG para publicação desta Decisão;
2. DCC para as providências pertinentes à contratação, conforme minuta aprovada (evento 4174412); e
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho.
Concomitante, à DINFR/DIVENG para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

Portarias

PORTARIA DIÁRIAS Nº 90/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/107002 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 Araguatins-TO, no período de
21/02/2022 a 22/02/2022, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o inicio da obra de reforma da comarca de destino,
conforme Sei nº 21.0.000005538-4.
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 91/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/107009 no sistema
eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Eduardo Henrique da Rocha Pereira , Matrícula 358413, o valor de R$ 76,06,
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de
21/02/2022 a 21/02/2022, com a finalidade de fiscalizar a obra na comarca de destino, conforme Sei nº. 21.0.000011237-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jonas Demostene Ramos
Diretor Geral

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avisos de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
EXCLUSIVA PARA ME/EPP
Processo nº 22.0.000000182-5 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2022 - SRP
Tipo: Menor preço por Item/Grupo de Itens
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de desinsetização, desratização,
descupinização, desalojamento de pombos e desmorcegação, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos,
materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados nas áreas internas e externas das instalações
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Disponibilidade do Edital: Dia 23 de fevereiro de 2022. (www.comprasnet.gov.br)
Data da abertura da sessão: Dia 14 de março de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou
pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022.
Letícia do Socorro Barbosa Azevedo
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
AMPLA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO 1, 2 e 3
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP NOS ITENS 19, 20 e 21
Processo nº 21.0.000028219-4 - UASG 925814
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022 - SRP
Tipo: Menor preço por Item/Grupo de Itens
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de motores industriais para
automatização dos portões dos prédios pertencentes ao Poder Judiciário do Tocantins, bem como o fornecimento de
controle remoto.
Disponibilidade do Edital: Dia 23 de fevereiro de 2022. (www.comprasnet.gov.br)
Data da abertura da sessão: Dia 16 de março de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília)
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036.
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou
pela Internet no site www.tjto.jus.br.
Palmas – TO, 22 de fevereiro de 2022.
Letícia do Socorro Barbosa Azevedo
Pregoeira
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extratos de contratos

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000003660-2
CONTRATO Nº 42/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Heloísa Silva de Araújo Cunha
OBJETO: Contratação de instrutora para ministrar o curso Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Nível II, para magistrados e
servidores do Poder Judiciário Tocantinense.
VALOR: O valor global presente Instrumento é de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), incluídos todos os valores
referentes a honorários e os impostos que correspondem a CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 22 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 22.0.000003661-0
CONTRATO Nº 43/2022
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
CONTRATADA: Renata Laize Pais Brito Mendes.
OBJETO: Contratação de instrutora para ministrar o curso Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Nível II, para magistrados e
servidores do Poder Judiciário Tocantinense..
VALOR: O valor desta contratação é de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) incluídos o valor dos honorários e os impostos
que correspondem a CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário.
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE DE RECURSOS: 1760
DATA DA ASSINATURA: 22 de fevereiro de 2022.

Termos de doação

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO Nº 2/2022
PROCESSO: 21.0.000027301-2
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
DONATÁRIA: Polícia Militar do Estado do Tocantins
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21 de fevereiro 2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Portarias

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 187/2022, de 21 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora MARIA DO SOCORRO BARBOSA
BARROS, matrícula nº 183249, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO
DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no período de 15/02/2022 a 01/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107015;
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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
249438

BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 15/02/2022 à 01/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA
DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA FÉRIAS Nº 366/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS,
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 MARIA JOELMA DE LIMA MENDES, matrícula nº 289226, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 21/02 a 07/03/2022, a partir de 21/02/2022 até 07/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/09/2022, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
João Alberto Mendes Bezerra Junior
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 367/2022, de 22 de fevereiro de 2022
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma
da lei,
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores
Públicos, Lei 1.818/2007;
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no
sistema eGESP,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender as férias do servidor CHARLES BATISTA DOS SANTOS, matrícula nº 358480, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 21/02 a 07/03/2022, a partir de 21/02/2022 até 07/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 09 a 23/01/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário
Diretora do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 369/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, 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 JOSANE COSTA BENEVIDES, matrícula nº 134462, relativas ao período aquisitivo
2021/2022, marcadas para o período de 21/02 a 22/03/2022, a partir de 21/02/2022 até 22/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 03/04 a 02/05/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcio Soares Da Cunha
Diretor do Foro
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PORTARIA FÉRIAS Nº 370/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, 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 JAQUELINE DA COSTA SILVA SANTANA, matrícula nº 134854, relativas ao período
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 21/02 a 22/03/2022, a partir de 21/02/2022 até 22/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Marcio Soares Da Cunha
Diretor do Foro
PORTARIA FÉRIAS Nº 371/2022, de 22 de fevereiro 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 JOSÉ RIBEIRO NETO, matrícula nº 358235, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 21/02 a 22/03/2022, a partir de 21/02/2022 até 22/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 12/09 a 11/10/2022, 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 372/2022, de 22 de fevereiro 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 da servidora SANDRA CARVALHO, matrícula nº 354432, relativas ao período aquisitivo 2020/2021,
marcadas para o período de 22/02 a 23/03/2022, a partir de 22/02/2022 até 23/03/2022, assegurado o usufruto dos dias
remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, 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 373/2022, de 22 de fevereiro 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:
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Art. 1º Suspender as férias do servidor SERGIO LUIZ FERREIRA LEAL, matrícula nº 352772, relativas ao período aquisitivo
2020/2021, marcadas para o período de 22/02 a 23/03/2022, a partir de 22/02/2022 até 23/03/2022, assegurado o usufruto dos
dias remanescentes para o período de 16/01 a 14/02/2023, 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 188/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, 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 férias, do servidor WILLYS AIRES PIMENTA, matrícula nº 148054, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 07/03/2022 a 05/04/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107179;
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
Funcional

Matrícula

Nome

354397

JOSE MARCOS TAVARES DE CASTRO

Cargo

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO

Período
07/03/2022 à 05/04/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 189/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, 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 WILLYS AIRES PIMENTA, matrícula nº 148054, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 03/03/2022 a 04/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107195;
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
354397

JOSE MARCOS TAVARES DE CASTRO

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO

03/03/2022 à 04/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 190/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, 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);

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5135 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

49

CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor WILLYS AIRES PIMENTA, matrícula nº 148054, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 21/02/2022 a 25/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107196;
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
354397

JOSE MARCOS TAVARES DE CASTRO

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO

21/02/2022 à 25/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 191/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS, 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 WILLYS AIRES PIMENTA, matrícula nº 148054, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107198;
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
354397

JOSE MARCOS TAVARES DE CASTRO

CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO

14/02/2022 à 18/02/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 192/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS, ESTADO
DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem
como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA, matrícula
nº 195533, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE
MANDADOS, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107200;
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
Funcional

Matrícula

Nome

111479

ALDENI PEREIRA VALADARES

Publique-se. Cumpra-se.

ESTATUTÁRIO

Cargo

Período

ESCRIVÃO JUDICIAL

03/01/2022 à 01/02/2022

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 193/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS, 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 REMO COSTA E ROSA, matrícula nº 226553, ocupante do cargo de OFICIAL DE
JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no período de 21/03/2022 a
25/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107201;
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
Funcional

Matrícula

Nome

94835

NEUMA NUBIA MENDES ROCHA

ESTATUTÁRIO

Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

21/03/2022 à 25/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 194/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS,
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 REMO COSTA E ROSA, matrícula nº 226553, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 14/03/2022 a 18/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107202;
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
94835

NEUMA NUBIA MENDES ROCHA

ESTATUTÁRIO

TÉCNICO JUDICIÁRIO

14/03/2022 à 18/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 195/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS,
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 REMO COSTA E ROSA, matrícula nº 226553, ocupante do cargo de
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS, no
período de 07/03/2022 a 11/03/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107203;
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.
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Cargo

Período

TÉCNICO JUDICIÁRIO

07/03/2022 à 11/03/2022

Publique-se. Cumpra-se.
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 196/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora GRACE KELLY COELHO BARBOSA, matrícula nº 276631, ocupante
do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL, no
período de 10/01/2022 a 14/01/2022;
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/107215;
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.
Matrícula

Nome

ANEXO 1
Funcional

352721

MARIA SANDIA BRITO CAMPOS

CEDIDO AO TJTO

Publique-se. Cumpra-se.

Cargo

Período

CEDIDA AO TJTO

10/01/2022 à 14/01/2022

MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA
DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA

PORTARIA FÉRIAS Nº 374/2022, de 22 de fevereiro de 2022
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ITAGUATINS, 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 TEREZINHA RODRIGUES BARROZO, matrícula nº 36363, relativas ao período
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 22/02 a 23/03/2022, a partir de 22/02/2022 até 23/03/2022, assegurado o
usufruto dos dias remanescentes para o período de 22/02 a 23/03/2023, em razão de interesse da administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Jefferson David Asevedo Ramos
Diretor do Foro

ESMAT
Editais

EDITAL nº 033 de 2022 – SEI Nº 22.0.000003634-3
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº
009, de 2022 – SEI Nº 22.0.000003634-3, publicado no Diário da Justiça nº 5.124, do dia 7 de fevereiro, de 2022, pp. 114-117,
referente ao curso Educando para boas escolhas on-line – Turma I, conforme segue:
Período de Realização: 17 de fevereiro a 10 de maio de 2022.
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Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense, servidores e servidoras dos órgãos parceiros da Esmat e
profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense, servidores e servidoras dos órgãos parceiros da Esmat e
profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) no curso deverão participar das atividades programadas para o período
de 17 de fevereiro a 10 de maio de 2022, conforme descrição no item 5, deste Edital;
4.2 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade ocorrerá por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat, onde será
registrada a frequência automática com base nos registros e realização das atividades de interação e avaliação do curso;
4.3 Somente os(as) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade
durante o desenvolvimento da atividade;
4.4 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV);
4.5 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou
superior a 75% de aproveitamento;
4.6 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo(s)
professor(es) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes.
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Período

17/2 a 16/3/2022

17 a 30/3/2022

31/3 a 10/4/2022

Horário

Livre no AVA

Livre no AVA

Livre no AVA

11 a 19/4/2022

Livre no AVA

20 a 30/4/2022

Livre no AVA

Conteúdo Programático e/ou Atividades
Módulo 1 – Direitos e deveres on-line
1.1 Nativos ou ativos digitais? O que fazem nossos alunos na Internet?
1.2 Educadores conectados ao mundo digital;
1.3 A internet como ambiente público;
1.4 Se a Internet não é terra sem lei, quais leis valem na rede?
1.5 Usos seguro e consciente da Internet como tema transversal na educação.
Módulo 2 – Cyberbullying
2.1 O que é Cyberbullying? Atores e sinais;
2.2 Dados sobre Cyberbullying no Brasil;
2.3 Aspectos legais e consequências jurídicas do Cyberbullying;
2.4 Qual o papel das escolas?
2.5 Ações com alunos e famílias;
2.6 Como notificar e denunciar casos concretos?
Módulo 3 – Sexualidades on-line
3.1 Definições: Sexting, Nudes e Pornografia de vingança;
3.2 Expressões das sexualidades na Internet, indicadores e manifestações;
3.3 Aspectos legais e consequências jurídicas
3.4 Estratégias de prevenção: o papel da escola, da família e dos pares;
3.5 O que fazer em caso de vazamento de conteúdos íntimos sem
consentimento?
Módulo 4 – Segurança digital
4.1. Proteção de aparelhos e contas;
4.2. Reputação digital;
4.3. Busca segura e checagem de notícias;
4.4. Golpes e fraudes;
4.5. Educar para boas escolhas on-line;
Módulo 5 – Bem-estar e saúde mental na Internet
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5.1. Bem-estar e rotinas digitais saudáveis na educação;
5.2. Saúde mental na infância e na adolescência;
5.3. Suicídio, autolesão e desafios perigosos;
5.4. Rotinas saudáveis e uso problemático das telas.
Módulo 6 – Desinformação
6.1. Desordem informacional;
6.2. Panorama da Educação midiática no Brasil;
6.3. Checagem de Fatos na sala de aula;
6.4. Soluções tecnológicas e dicas práticas.
Das Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem
Os alunos deverão acessar o material didático – videoaulas, textos de leitura obrigatórios e complementares; acesso aos links
disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em desenvolvimento; realização das atividades de interação;
interação com os demais alunos, por meio dos recursos de interação, avaliação e realização da Avaliação de Aprendizagem de
cada do Módulo.
2 a 10/5/2022

Livre no AVA

Carga Horária Total

60 horas-aula.
Palmas-TO, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
EDITAL nº 034 de 2022 – SEI Nº 22.0.000003636-0

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o EDITAL nº
010, de 2022 – SEI Nº 22.0.000003636-0, no Diário da Justiça nº 5.124, do dia 7 de fevereiro, de 2022, pp. 117-121, referente ao
curso Educando para boas escolhas on-line – Turma II, conforme segue:
Período de Realização: 17 de fevereiro a 10 de maio de 2022.
Público-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense, servidores e servidoras dos órgãos parceiros da Esmat e
profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros.
3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense, servidores e servidoras dos órgãos parceiros da Esmat e
profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiros.
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) no curso deverão participar das atividades programadas para o período
de 17 de fevereiro a 10 de maio de 2022, conforme descrição no item 5, deste Edital;
4.2 O acesso dos(as) alunos(as) à atividade ocorrerá por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esmat, onde será
registrada a frequência automática com base nos registros e realização das atividades de interação e avaliação do curso;
4.3 Somente os(as) alunos(as) indicados(as) e matriculados(as) terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade
durante o desenvolvimento da atividade;
4.4 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por email aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV);
4.5 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou
superior a 75% de aproveitamento;
4.6 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelo(s)
professor(es) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes.

ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5135 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

54

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Período

17/2 a 16/3/2022

17 a 30/3/2022

31/3 a 10/4/2022

Horário

Conteúdo Programático e/ou Atividades
Módulo 1 – Direitos e deveres on-line

Livre no AVA

Livre no AVA

Livre no AVA

11 a 19/4/2022

Livre no AVA

20 a 30/4/2022

Livre no AVA

1.1 Nativos ou ativos digitais? O que fazem nossos alunos na Internet?
1.2 Educadores conectados ao mundo digital;
1.3 A internet como ambiente público;
1.4 Se a Internet não é terra sem lei, quais leis valem na rede?
1.5 Usos seguro e consciente da Internet como tema transversal na educação.
Módulo 2 – Cyberbullying
2.1 O que é Cyberbullying? Atores e sinais;
2.2 Dados sobre Cyberbullying no Brasil;
2.3 Aspectos legais e consequências jurídicas do Cyberbullying;
2.4 Qual o papel das escolas?
2.5 Ações com alunos e famílias;
2.6 Como notificar e denunciar casos concretos?
Módulo 3 – Sexualidades on-line
3.1 Definições: Sexting, Nudes e Pornografia de vingança;
3.2 Expressões das sexualidades na Internet, indicadores e manifestações;
3.3 Aspectos legais e consequências jurídicas
3.4 Estratégias de prevenção: o papel da escola, da família e dos pares;
3.5 O que fazer em caso de vazamento de conteúdos íntimos sem
consentimento?
Módulo 4 – Segurança digital
4.1. Proteção de aparelhos e contas;
4.2. Reputação digital;
4.3. Busca segura e checagem de notícias;
4.4. Golpes e fraudes;
4.5. Educar para boas escolhas on-line;
Módulo 5 – Bem-estar e saúde mental na Internet
5.1. Bem-estar e rotinas digitais saudáveis na educação;
5.2. Saúde mental na infância e na adolescência;
5.3. Suicídio, autolesão e desafios perigosos;
5.4. Rotinas saudáveis e uso problemático das telas.
Módulo 6 – Desinformação

6.1. Desordem informacional;
6.2. Panorama da Educação midiática no Brasil;
6.3. Checagem de Fatos na sala de aula;
6.4. Soluções tecnológicas e dicas práticas.
Das Atividades de Interação e Avaliação de Aprendizagem
Os alunos deverão acessar o material didático – videoaulas, textos de leitura obrigatórios e complementares; acesso aos links
disponibilizados com vídeos e demais produções sobre o tema em desenvolvimento; realização das atividades de interação;
interação com os demais alunos, por meio dos recursos de interação, avaliação e realização da Avaliação de Aprendizagem de
cada do Módulo.
2 a 10/5/2022

Livre no AVA

Carga Horária Total

60 horas-aula.
Palmas-TO, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Diretor Geral da Esmat
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