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SEÇÃO I – JUDICIAL 
 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 

 

 

Intimação ao Impetrante 
 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 0007466-33.2014.827.0000  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: MANDADO DE SEGURANÇA N° 0015760-35.2014.827.2729 (3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas).  
IMPETRANTE: DIEGO JUNQUEIRA BORGES 
ADVOGADOS: DIEGO JUNQUEIRA BORGES 
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS E FUNDAÇÃO AROEIRA 
RELATOR(A): DESEMBARGADORA JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
 

INTIMAÇÃO referente ao despacho lançado no evento 07 dos autos, qual seja: “Considerando o teor in verbis, da certidão 
constante no evento 4, determino a intimação via Diário da Justiça do impetrante Diego Junqueira Borges, para no prazo de 10 
(dez) dias, se cadastrar no sistema e-proc, sob pena de tornar sem efeito a decisão proferida no evento 2 do presente 
mandamus, bem como, a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, IV do Código de Processo Civil. 
Após, volvam-me conclusos. Palmas, 09 de julho de 2014.”  
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

 

Pauta 
 

PAUTA ORDINÁRIA Nº 24/2014 
 
Será(ão) julgado(s) pela 1ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins na 22ª SESSÃO 
ORDINÁRIA JUDICIAL, ao(s) 22(vinte e dois) dia(s) do mês de julho(7) de 2014, terça-feira, ou nas sessões posteriores, a partir 
das 14h, os seguintes processos: 
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1)=RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006760-50.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL-TO 
REFERENTE: AÇAO PENAL Nº 5000081-852011.827.2737 - 1ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ARTS. 121, CAPUT, C/C 14, II, AMBOS DO CP 
RECORRENTE: SIDNEY SANTANA CAMPOS SOBRINHO 
DEF.ª PÚBLª: KENIA MARTINS PIMENTA FERNANDES 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GILSON COELHO VALADARES 
3ª TURMA JULGADORA 
Juiz Gilson Coelho Valadares  RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes VOGAL 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
2)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002801-71.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAINA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5007308-54.2013.827.2706 - 1ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
APELADO: FRANCIVALDO LOPES DE OLIVEIRA 
ADVOGADOS: CLARENSE OLIVEIRA COELHO E CHARLLES PITA DE ARRUDA 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GILSON COELHO VALADARES 
3ª TURMA JULGADORA 
Juiz Gilson Coelho Valadares  RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
3)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003361-13.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE XAMBIOÁ-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000119-48.2012.827.2742 - VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 180, CAPUT, DO CP 
APELANTE: JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO 
DEF. PÚBL: RUBISMARK SARAIVA MARTINS 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHAES 
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GILSON COELHO VALADARES 
3ª TURMA JULGADORA 
Juiz Gilson Coelho Valadares  RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
4)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004061-86.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAINA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5003373-06.2013.827.2706 - 1ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ARTS. 155, § 4º, I, C/C 65, III, „D‟, AMBOS DO CP 
APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA 
DEFª. PÚBLª: CRISTIANE SOUSA JAPIASSÚ MARTINS 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA 
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GILSON COELHO VALADARES 
3ª TURMA JULGADORA 
Juiz Gilson Coelho Valadares  RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
5)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001121-97.2013.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUACEMA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000087-60.2012.827.2704 - VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ARTS. 217-A; C/C 226, II; E 71, TODOS DO CP; E 12, “CAPUT”, DA LEI Nº 10.826/03. 
APELANTE: J. P. DA S. 
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DEF. PÚBL: DANIEL CUNHA DOS SANTOS 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GILSON COELHO VALADARES 
3ª TURMA JULGADORA 
Juiz Gilson Coelho Valadares  RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
6)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004503-46.2013.827.9200 
ORIGEM: COMARCA DE ALVORADA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000118-23.2011.827.2702 -VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 157, CAPUT, DO CP 
APELANTE: MARCILENE SANTOS DA SILVA 
DEFª. PÚBLª: MÔNICA PRUDENTE CANÇADO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO ALVES BEZERRA 
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GILSON COELHO VALADARES 
3ª TURMA JULGADORA 
Juiz Gilson Coelho Valadares  RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
7)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005124-49.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5032943-65.2013.827.2729 - 3ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 306, CAPUT, DO CTB 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
APELADO: KERSSON VINICIUS ALVES DE CARVALHO 
DEFª. PÚBLª.: MAURINA JÁCOME SANTANA 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMOSTENES DE ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES 
4ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Ronaldo Eurípedes RELATOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto REVISOR 
Desembargador Moura Filho  VOGAL 
 
8)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005342-77.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5040510-50.2013.827.2729 - 4ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 33, CAPUT; DA LEI Nº 11.343/06 
APELANTE: OTAVIO LOPES DE ANDRADE 
DEF. PÚBL.: EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR 
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES 
4ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Ronaldo Eurípedes RELATOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto REVISOR 
Desembargador Moura Filho  VOGAL 
 
9)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005625-03.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000031-21.2009.827.2740 – VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ARTS. 214; C/C ART. 224, „A‟ E 14, II; TODOS DO CP 
APELANTE: L. M. DOS S. 
DEF. PÚBL.: ADIR PEREIRA SOBRINHO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCELO ULISSES SAMPAIO (PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO) 
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES 
4ª TURMA JULGADORA 
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Desembargador Ronaldo Eurípedes RELATOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto REVISOR 
Desembargador Moura Filho  VOGAL 
 
10)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005741-09.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS-TO 

REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000099-97.2011.827.2740 
TIPO PENAL: ARTS. 157, § 1º; C/C 157, §2º, I; AMBOS DO CP 
APELANTE: ROMILDO ALVES LIMA 
DEF. PÚBL.: ADIR PEREIRA SOBRINHO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES 
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES 
4ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Ronaldo Eurípedes RELATOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto REVISOR 
Desembargador Moura Filho  VOGAL 
 
11)=EMBARGOS INFRIGENTES Nº 5009941-08.2013.827.0000 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 

REFERENTE: APELAÇÃO Nº 5001734-36.2012.827.2722 
EMBARGANTE: ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS 
DEF. PÚBL.: HERO FLORES DOS SANTOS 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR (EM SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA) 
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO EURÍPEDES 
1ª CÂMARA CRIMINAL 
Desembargador Ronaldo Eurípedes RELATOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto REVISOR 
Desembargador Moura Filho  VOGAL 
Desembargador Daniel Negry  VOGAL 
Desembargador Marco Villas Boas VOGAL 
 

RECURSOS CONSTITUCIONAIS 
SECRETÁRIO: PELÁGIO NOBRE CAETANO COSTA 

 

Intimação às Partes 
 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000174-48.2010.827.0000 
ORIGEM : COMARCA DE NOVO ACORDO 
REFERENTE : AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 970/04 – DA ÚNICA VARA DA 

COMARCA DE NOVO ACORDO–TO 
RECORRENTES : RAIMUNDO CIRQUEIRA NUNES e OUTROS 
DEF. PÚBLICO : MARIA DO CARMO COTA – OAB/TO 239 
RECORRIDOS : NERI JAIR REIMANN e RUTE RODRIGUES DA SILVA REIMANN 
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO SILVA – OAB/PR 23546 e JULIANA OHARA KAMOGAWA – OAB/PR 42104 
RELATORA : Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE – Presidente 
 
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do art. 1º da Portaria 413/11, Publicada no Diário da Justiça nº 2739, de 29 de setembro de 
2011 c/c Portaria 116/2011, publicada no SUPLEMENTO 1 – DIÁRIO ELETRÔNICO Nº 2612, de 23 de março de 2011, ficam, 
Vossas Senhorias LUIZ ANTÔNIO SILVA – OAB/PR 23546 e JULIANA OHARA KAMOGAWA – OAB/PR 42104, intimados a 
efetuarem seus cadastramentos no sistema de processo eletrônico E-PROC/TJTO, no prazo de 05(cinco) dias, para que 
possam ter acesso aos autos eletrônicos em epígrafe, posto que as intimações doravante serão feitas exclusivamente por aquele 
sistema processual. 
INTIMAÇÃO: Em face da interposição dos Recursos Extraordinário (EVENTO 42) e Especial, (EVENTO 43) e em obediência ao 
artigo 542, do CPC, fica INTIMADA a parte Recorrida para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO 
interposto, no prazo legal. SECRETARIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, Palmas–TO, 14 de julho de 2014. Pelágio Nobre Caetano da Costa – Secretário.  
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALMAS 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
PROCESSO Nº: 2009.0006.6356-0 – BUSCA E APREENSÃO           
Requerente: BANCO FINASA BMC S.A 
Rep. Jurídico: SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/TO 8.773 
Rep. Jurídico: NUBIA CONCEIÇÃO MOREIRA OAB/TO 4.311  
Requerido: JOSÉ FILHO RAMALHO  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000046-10.2009.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2009.0008.2744-0 – MONITORIA         
Requerente: POSTO MIMOSO LTDA   
Rep. Jurídico: JALES JOSÉ COSTA VALENTE OAB/TO 450-B 
Requerido: JOEL C. SOUSA  
Rep. Jurídico: ADONILTON SOARES DA SILVA OAB/TO 1.023 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000001-26.1997.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2012.0002.1572-9 – EXECUÇÃO        
Requerente: VALADARES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – VALADARES RURAL  
Rep. Jurídico: CLÉIA ROCHA BRAGA OAB/TO 1082-A 
Requerido: MUNICIPIO DE ALMAS 
Rep. Jurídico: ALEX HENNMANN OAB/TO 2.138 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000005-34.1995.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2012.0001.5575-0(049/1995) – PRESTAÇÃO DE CONTAS       
Requerente: MUNICIPIO DE ALMAS 
Rep. Jurídico: ADONILTON SOARES DA SILVA OAB/TO 1.023 
Requerido: GOIANYR BARBOSA DE CARVALHO 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000004-49.1995.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
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PROCESSO Nº: 2009.0000.2500-8 – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO       
Requerente: FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA LOPES  
Rep. Jurídico: ADONILTON SOARES DA SILVA OAB/TO 1.023 
Requerido: CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALMAS 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000030-56.2009.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2007.0008.2840-6 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL        
Requerente: MADALENA FRANCISCA DE MELO  
Requerido: LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000037-82.2008.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 208/2005 – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSORCIO        
Requerente: EDINALDO DOS SANTOS DE JESUS  
Requerido: CONSORCIO NACIONAL SANTA INEZ 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 0000881-10.2014.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0008.9530-6 – DECLARATORIA DE NULIDADE         
Requerente: GECE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 
Rep. Jurídico: DEFENSORIA PÚBLICA  
Requerido: CIA. DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Rep. Jurídico: SERGIO FONTANA OAB/TO 701 
Rep. Jurídico: CRISTIANE GABANA OAB/TO 2073 
Rep. Jurídico: ANDRE RIBEIRO CAVALCANTE OAB/TO 4277 
Rep. Jurídico: CEISSA PINEIRO REIS OAB/4.421 
Rep. Jurídico: CRISTIANA APARECIDA SANTOS LOPES VIEIRA OAB/TO 2.608 
Rep. Jurídico: PATRICIA MOTA MARINHO VICHMEYER OAB/TO 2.245 
Rep. Jurídico: TATIANNE DE OLIVEIRA OAB/TO 5.131 
Rep. Jurídico: FABRICIO RODRIGUES ARAUJO AZEVEDO OAB/TO 3.730  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000097-50.2011.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0002.2170-4 REITEGRAÇÃO DE POSSE          
Requerente: BANCO FINASA BMC S.A 
Rep. Jurídico: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/TO 4258-A  



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3385 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 15 DEJULHO DE 2014 7 

 

 
 

Requerido: CAMILA MURTA SOARES ALVES SILVA  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000098-35.2011.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2010.0007.5195-0 – ALIMENTOS           
Requerente: GISELE LIMA CARDOSO 
Rep. Jurídico: DEFENSORIA PÚBLICA  
Requerido: JEOVAN SANTOS CASTRO  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000023-30.2010.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2009.0001.0788-8 –  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO      
Requerente: IZABEL PERERIAR DE SOUSA 
Rep. Jurídico: DEFENSORIA PÚBLICA   
Requerido: BANCO SCHAIN 
Rep. Jurídico: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB/TO 4574-A  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000031-41.2009.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2007.0006.3529-2 – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL      
Requerente: UNI BOMDISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
Rep. Jurídico: RUBENS LUIZ MARTINELLI FILHO OAB/TO 3002 
Requerido: ZILDENE SOARES DA SILVA  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000016-43.2007.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0011.5034-7 – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS      
Requerente: ISABEL PERERIA DE SOUSA  
Rep. Jurídico: CLAUDIA ROGERIA FERNANDES OAB/TO 2.350 
Requerido: BANCO SCHAIN S/A  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000099-20.2011.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
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intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2012.0001.2169-4(760/2001) – PEDIDO DE REGISTRO DE OBITO       
Requerente: GILMAIR RIBEIRO DE MORAIS  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000004-39.2001.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2009.0007.0645-5(773/2001) – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA        
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Rep. Jurídico: ADRIANO TOMASI OAB/TO 1007 
Requerido: ESPOLIO DE FRANCISCO FÉLIX DA COSTA   
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000005-24.2001.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2010.0003.7744-7 - ALIMENTOS    
Requerente: MARIA ODETE PEREIRA BISPO 
Rep. Jurídico: DEFENSORIA PÚBLICA  
Requerido: WILTLER FERREIRA DA SILVA  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000031-07.2010.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0001.8275-0 - ALIMENTOS    
Requerente: MARIA ROSA PEREIRA VALADARES 
Rep. Jurídico: DEFENSORIA PÚBLICA  
Requerido: DENILSON CARDOSO NOGUEIRA SANTANA  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000100-05.2011.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2010.0000.8688-4 – DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO    
Requerente: CAMARA MUNICIPAL DE ALMAS 
Rep. Jurídico: WILLIAM PERERIA DA SILVA OAB/TO 3251  
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS 
Rep. Jurídico: ADONILTON SOARES DA SILVA OAB/TO 1.023 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000047-58.2010.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
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efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0004.1834-6 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO    
Requerente: CARMELINO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO 
Rep. Jurídico: MARCONY NONATO NUNES OAB/TO 1.980  
Requerido: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE ALMAS 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000136-47.2011.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2008.0006.5164-4 – AÇÃO DE REIVINDICATORIA     
Requerente: VALDIRA FRANCISCA CHAGAS 
Rep. Jurídico: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI OAB/TO 3685  
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000038-67.2008.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2010.0000.8687-6 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE     
Requerente: MUNICIPIO DE ALMAS 
Rep. Jurídico: ADONILTON SOARES DA SILVA OAB/TO 1.023   
Requerido: ASSOCIAÇÃO DE MESTRES, PAIS, EDUCANDOS E FUNCIONARIOS DO COL. AGROPECUARIO DE ALMAS 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000024-15.2010.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2012.0000.7393-2 – AÇÃO DE COBRANÇA      
Requerente: VALDENUSA MARQUES GONÇALVES 
Requerido: VITOR DOS SANTOS HOCHMULLER 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000528-50.2012.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2009.0010.6518-6 – INVENTARIO       
Requerente: FABIO BARREIRA COSTA 
Rep. Jurídico: JALES JOSÉ COSTA VALENTE OAB/TO 450-B 
Requerido: JULIO ALEXANDRE COSTA   
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DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000032-26.2009.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2006.0003.8669-3 – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE       
Requerente: DINAILDE PEREIRA RODRIGUES  
Rep. Jurídico: MINISTERIO PÚBLICO  
Requerido: JUCIMAR ROCHA DE OLIVEIRA   
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000008-03.2006.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº:  2008.0004.0871-5 - REQUERIMENTO       
Requerente: MINISTERIO PÚBLICO   
Requerido: MM JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CIVEL E CRIMINAL   
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000039-52.2008.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2010.0010.4255-4 – AÇÃO REIVINDICATORIA    
Requerente: ANTONIO SERRANO FILHO 
Rep. Jurídico: BELMIRO CÉSAR PEREIRA RIBEIRO OAB/GO 17.272  
Requerido: WAGNER SERAFIM FERREIRA  
Requerido: ANGELICA PARREIRA SERAFIM  
Requerido: WALLACE SERAFIM FERREIRA 
Requerido: TELMA PRADO FERREIRA 
Requerido: BRENO NOVAES FALLEIRO SERAFIM FERREIRA  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000040-66.2010.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0008.3555-9 – ALVARA JUDICIAL     
Requerente: LUIZ JOVAIR ARAUJO DA SILVA 
Requerente: PAMELA PEREIRA DA SILVA  
Rep. Jurídico: DEFENSORIA PÚBLICA   
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000131-25.2011.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
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intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0006.6966-7 – CARTA PRECATORIA      
Requerente: BUNGE ALIMENTOS S/A 
Requerido: RUDIMAR LUIZ CELLA  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000104-42.2011.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2011.0001.3494-1 – BOLETIM CIRCUNSTANCIADO DE OCORRENCIA       
Requerente: JUSTIÇA PÚBLICA  
Requerido: A. P. S. J.  
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000103-57.2011.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2009.0007.3559-5 – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA       
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Rep. Jurídico: Adriano tomasi OAB/to 1007  
Requerido: MILTON MOREIRA ALVES 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000035-78.2009.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]” 
 
PROCESSO Nº: 2009.0007.6380-7(843/2002) – EXECUÇÃO FISCAL  
Exeqüente: UNIÃO 
Procurador: AILTON LABOSSIERE VILLELA 
Executado: ANTONIO CARLOS MARTINS 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000526-80.2012.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 
PROCESSO Nº: 2009.0008.2745-7(927/2002) – EXECUÇÃO FISCAL  
Exeqüente: UNIÃO 
Procurador: AILTON LABOSSIERE VILLELA 
Executado: ROGERIO PENNA LENGRUBER 
DESPACHO: “Ficam as partes por meio de seu(s) advogado(s) intimadas de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000002-35.2002.827.2701. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais em geral, deverão ser 
efetuadas exclusivamente via E-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º, § 3º, da Instrução Normativa nº 
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7/2012, publicada em 04/10/2012 no diário da justiça eletrônico nº 2972, página 2. Intimadas ainda de que deverão, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciarem o seu cadastramento, caso não tenham feito, com a advertência de que serão realizadas as suas 
intimações posteriores em meio eletrônico, dos advogados, que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no E-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. [...]”  
 

ANANÁS 
1ª Escrivania Criminal 

 
APOSTILA 
AUTOS Nº 2010.0000.2440-4 
Autos de Execução Penal 
Condenado: Oscar Leles Santana  
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. Pelo presente faço publica a sentença proferida nos autos em tela, cuja parte dispositiva final é o 
seguinte: “Diante do exposto, em analogia aos art. 5º, XLVII, b, CF/88 e art. 82 e 90, ambos do Código Penal, bem como art. 109 
e art. 163, § 1º, LEP, julgo extinta a pena privativa de liberdade, ante o seu cumprimento. P. R. I. Ananás-TO, 02 de julho de 
2014. Herisberto e Silva Furtado Caldas – Juiz de Direito em Substituição.  
 

ARAGUAINA 
2ª Vara Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2006.0007.8872-4/0 
Ação: REIVINDICATORIA 
Requerente(s): AGNALDO DA SILVA TEIXEIRA 
Advogado: EDESIO DO CARMO PEREIRA – OAB/TO 219 
Requerida: LINDAUMIRA NERES DE LIMA 
Advogado: WANDER NUNES DE RESENDE – OAB/TO 657   
OBJETO: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA DECISÃO/VOTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO TJ, PARA 
MANIFESTAR EM 10 (DEZ) DIAS, CASO NÃO HAJA MANIFESTAÇÃO OS AUTOS SERÃO ARQUIVADOS. Ana Paula – 
Escrivã Judicial 
 

2ª Vara Criminal Execuções Penais 
 
SENTENÇA 
Autos: 5012709-34.2013.827.2706- CEPEMA 
Reeducando: LEOMAR MARTINS RODRIGUES 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: Pelo presente, faço publica a sentença nos autos em tela, CUJA PARTE DISPOSITIVA FINAL, 
TRANSCREVO: “Por todas estas razões, verifico que o processo penal executório perde completamente sua razão de existir 
após a morte do agente condenado, motivo pelo qual, nos termos do art. 107, I, do CPB, declaro extinta a sua punibilidade, ante 
a comprovada notícia de seu falecimento. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os presentes autos, fazendo-se as 
anotações de estilo. P.R.I.” Araguaína/TO, 13 de junho de 2014. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS – Juiz Substituto. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
PROCESSO N° 2008.0000.6306-8/0   
Natureza: INVENTÁRIO 
Requerentes: SILVIO CLAUDINO GOMES FILHO, WESLEY GOMES DE FREITAS, MIRENE GOMES DE FREITAS e SILVIA 
QUEZIA GOMES DE FREITAS. 
Advogado: Dr. ORLANDO DIAS ARRUDA – OAB/TO. 3470 
Requerido: ESPÓLIO de SILVIO CLAUDINO DE FREITAS 
SENTENÇA: “Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls. 83) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e não 
promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 10 de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 2011.0003.0028-0/0. 
AÇÃO: ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. 
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REQUERENTE: VANEÇA CHAVES EUFRASIO E OUTRA 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. GUSTAVO BORGES DE ABREU - OAB/GO Nº. 29420. 
REQUERIDO:MARIA DE NAZARÉ CARVALHO MAGALHÃES 
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
 
DESPACHO: “Designo audiência de conciliação para dia 12/02/2015, às 14h00. Intimem-se. Araguaína/TO., 12/06/2014(ass) 
João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
PROCESSO N° 2012.0006.0308-7/0   
Natureza: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequente: A. B. M. de S. 
Advogado: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO ITPAC  
Executado: R. V. de S. 
Advogado: Dr. ALVARO SANTOS DA SILVA – OAB/TO. 2022 
SENTENÇA (fl. 108) parte dispositiva: “Posto isso, acolho o parecer ministerial e HOMOLOGO O ACORDO DE FLS. 73/75, o 
qual fica fazendo parte integrante da presente decisão, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  JULGO EXTINTO o 
presente feito, com fulcro no artigo 794, II e 795 do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade judiciária. P.R.I.C. Após as 
cautelas de praxe, arquive-se. Sem custas. Araguaína/TO, 10 de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
PROCESSO N° 2008.0007.3147-8/0   
Natureza: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequente: J. V. G. da S. L. 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA  
Executado: P. S. A. de L. 
Advogado: Dr. WILSON GONÇALVES PEREIRA JUNIOR – OAB/TO. 6049 
SENTENÇA (fl. 110) parte dispositiva: “Posto isso, acolho o parecer ministerial e HOMOLOGO O ACORDO DE FLS. 96, o qual 
fica fazendo parte integrante da presente decisão, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  JULGO EXTINTO o presente 
feito, com fulcro no artigo 794, II e 795 do Código de Processo Civil. Intimem-se e Cumpra-se. Após, retornem os autos ao 
arquivo. Araguaína/TO, 09 de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
PROCESSO N° 2011.0007.4284-4/0   
Natureza: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE c/c ALIMENTOS 
Requerente: L. S. S. 
Advogados: Drª CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS – OAB/TO. 2119. E Dr. EDSON PAULO LINS JUNIOR – OAB/TO.  
Requerido:  L. B. A. G. 
Advogados: Dr. RENATO GERALDO ABATE – OAB/MG. n° 34.348, Drª MARCIA HLENA GONÇALVES – OAB/MG. 64222 e Drª 
RAFAELLA ROCHA CUNHA ABATE – OAB/MG. n° 126.892 
SENTENÇA (fls. 99/100) parte dispositiva: “Ante o exposto, acolho o parecer ministerial de fls. 97 e JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido inicial. Em conseqüência, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I do 
Código de Processo Civil.  Defiro a gratuidade judiciária. Sem custas. P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaína/TO, 08 
de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
PROCESSO N° 2009.0005.2691-0/0   
Natureza: AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: TURENE MORAIS LEMOS 
Advogados: Dr. RAINER ANDRADE MARQUES – OAB/TO. 4117 , DR. RONAN PINHO NUNES GARCIA – OAB/TO. 1956, Dr. 
JOSÉ HILÁRIO RODRIGUES – OAB/TO. 652, Dr. ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO.  2621 e Dr. ELI GOMS DA 
SILVA FILHO – OAB/TO. 2796-B 
Requerida: GESSICA LORRANE FERREIRA LEMOS 
SENTENÇA: “Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls. 38) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, inciso III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e 
não promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 10 de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
PROCESSO N° 2008.0001.9969-5/0   
Natureza: AÇÃO DE INVENTÁRIO 
Requerente: IRACY DIAS RIBEIRO 
Advogado: Dr. IVAN LOURENÇO DIOGO – OAB/TO. 1789 
Requerido: ESPÓLIO DE MANOEL ALVES DE SOUSA 
SENTENÇA: “Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls. 38) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, inciso III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e 
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não promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 10 de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
PROCESSO N° 2009.0009.3645-0/0   
Natureza: AÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: JEFFERSON ESPINDOLA DA SILVA 
Advogado: Dr. ALFEU AMBRÓSIO 
Requerido: JAIME GAMA DA SILVA 
SENTENÇA: “Vistos em correição, etc... Declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 267, inciso 
II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no prosseguimento da ação. Ressalta-
se que o requerido concorda com o pedido de desistência.  Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a 
gratuidade judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 10 de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
 
PROCESSO N° 2008.0003.5053-9/0   
Natureza: AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 
Requerente: TATIANA LOPES DE SOUSA 
Advogado: Dr. ALVARO SANTOS DA SILVA – OAB/TO. 2022 
Requerido: ESPÓLIO de SALOMÃO SANTOS VERAS 
Advogado; Dr. CARLOS EURÍPEDES GOUVEIA – OAB/TO. 1750 
SENTENÇA: “Vistos em correição, etc... Declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 267, inciso 
II, do Código de Processo Civil, uma vez que a presente ação ficou parada por mais de 1 (um) ano por negligência das partes. 
Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 10 de 
julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
PROCESSO N° 2007.0000.8540-3/0   
Natureza: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
Requerente: A. S. C. 
Advogado: Não constituído 
Requerido: A. A. 
Advogado: Dr. ALDO JOSÉ PEREIRA- OAB/TO. 331 
SENTENÇA: “Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls. 130) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do 
mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e 
não promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 10 de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  
 
PROCESSO N° 101/83   
Natureza: INVENTÁRIO 
Inventariante: ELZA FERREIRA DE REZENDE 
Inventariado: ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO DE REZENDE NETO 
Advogadas: Drª LUCIANA QUEIROZ PEREIRA – OAB/MG. 120.413 e Drª ROSSILVIA JAKELINE QUEIROZ – OAB/MG. 
65.183B. 
DESPACHO: Vistos em correição. Compulsando os autos, verifiquei que o imposto de transmissão causa mortis mencionado na 
Carta de Adjudicação de fls. 106/108 refere-se exclusivamente aos bens situados neste Estado, e ainda que a Carta Precatória 
de fls.  78/79 foi expedida com a finalidade de Avaliação e recolhimento do Imposto relativo ao bem situado na Comarca de 
Paracatu-MG., tendo a mesma recebido cumprimento parcial, ou seja,  foi realizada somente a avaliação, ficando pendente o 
pagamento do tributo. Isto posto e por economia processual, determino a expedição da 2ª via da Carta de Adjudicação referente 
ao imóvel objeto da Certidão de Matrícula de fls. 136/145, vinculando o registro da mesma à apresentação dos comprovantes de 
pagamento dos impostos de transmissão causa mortis  e inter vivos, este se cabível, bem como das Certidões Negativas de 
Débitos com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal. Após, retornem os autos ao arquivo morto.Custas ex lege. 
Intimem-se. Araguaína-TO., 14 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito.” 
 
AUTOS Nº 7.573/99 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
REQUERENTE: IARA PEREIRA SILVA FAGUNDES E OUTROS 
ADVOGADA(INTIMANDA): DRA.GRACIONE TEREZINHA DE CASTRO, OAB/TO Nº 994 
REQUERIDO: ESP.DE EVA PEREIRA DA SILVA 
DESPACHO: “ Intime-se a autora por meio da subscritora da petição de fl.128 para em 48 horas, dar andamento ao feito, sob 
pena de extinção. Araguaína/TO, 24/06/2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº 2007.0003.6794-8/0 
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AÇÃO: INVENTÁRIO 
REQUERENTE: S.G.S 
ADVOGADA(INTIMANDA): DRA. ELISA HELENA SENE SANTOS, OAB/TO Nº 2096B 
REQUERIDO: S. D. C.O.. 
SENTENÇA: “ Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls.39) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30(trinta) dias, e não 
promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 08 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº 2006.0004.7503-3/0 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
REQUERENTE: I.P. D. S.S/ E OUTROS 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. CLAYTON SILVA, OAB/TO Nº 2126 
REQUERIDO: S.J. dos S.A.V. de S. 
SENTENÇA: “ Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls.38) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30(trinta) dias, e não 
promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 08 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito 
 
AUTOS Nº 2005.0002.6430-1/0 
AÇÃO: RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL 
REQUERENTE: J.D.P.C.D.S 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. MARCIO AUGUSTO MONTEIRO MARTINS, OAB/TO Nº 16656;  e DR. CICERO RODRIGUES 
MARINHO FILHO, OAB/TO Nº 3023 
REQUERIDO: A.V. de S. 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. PAULO ROBERTO DA SILVA, OAB/TO 284-A, e DR. MARCOS AURÉLIO BARROS AYRES, 
OAB/TO 3691-A. 
SENTENÇA: “ Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls.104) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do 
mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30(trinta) dias, e 
não promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 08 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº 2010.0006.2811-3/0 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
REQUERENTE: J.F.D.S. 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. VALDEMIR GONÇALVES CAMPANHÃ, OAB/SP 64.705;  
REQUERIDO: ESP. DE MARIA APARECIDA SILVA 
SENTENÇA: “ Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls.29) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30(trinta) dias, e não 
promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 08 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº 6.475/98 
AÇÃO: REVISIONAL DE ALIMENTOS 
REQUERENTE: T.M.B.J/ OUTROS 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. ZENIS DE AQUINO DIAS, OAB/TO, 213A;  DR. ORLANDO RODRIGUES PINTO, OAB/TO Nº 
1.092-A 
REQUERIDO: T.D.M.B. 
ADVOGADO(INTMANDO): DR. JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES, OAB/TO Nº 1.600-A 
SENTENÇA: “ Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls.44) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30(trinta) dias, e não 
promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 08 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº 8.013/99 
AÇÃO: ARROLAMENTO  
REQUERENTE:  E. A. D. L.C. 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. VITOR GLYDSTON COELHO, OAB/GO, 6005; 
SENTENÇA: “ Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls.31) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30(trinta) dias, e não 
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promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 08 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº 7.001/98 
AÇÃO:  SEPARAÇÃO CONSENSUAL (em EXECUÇÃO DE ALIMENTOS) 
REQUERENTES:  A.A.P/ M.F.P 
EXEQUENTES: M.F. de L.; R.F.P e G.F.P 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. RONAN PINHO NUNES GARCIA, OAB/TO, 1956; 
EXECUTADO: A.A.P. 
ADVOGADA(INTIMANDA): DRA. ELISA HELENA SENE SANTOS, OAB/TO 2096-B 
SENTENÇA: “ Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls.190) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do 
mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30(trinta) dias, e 
não promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 08 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº 5.985/97 
AÇÃO:  INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO 
REQUERENTE:  ZILDA DE SOUSA ROCHA 
INVENTARIANTE: ALUISIO ALVES DE OLIVEIRA 
HERDEIRO: OZIRAN SOUZA DE ABREU 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. JOSÉ BONIFACIO SANTOS TRINDADE, OAB/TO Nº 456, DR. JOSE ADELMO DOS SANTOS, 
OAB/TO Nº 301-A e DR. ROBERTO PEREIRA URBANO, OAB/TO Nº 456; 
REQUERIDO: ESP. DE BARNABÉ INACIO DE SOUSA E OUTROS. 
SENTENÇA: “ Vistos em correição, etc... Acolho o parecer ministerial (fls.66) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 
conforme disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30(trinta) dias, e não 
promoveu os atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade 
judiciária. Sem custas. P.R.I.C. Araguaína/TO, 08 de julho de 2014. João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
O Doutor JOÃO RIGO GUIMARÃES, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos da AÇÃO DE ALIMENTOS N°. 2010.0012.1760-5/0, requerida por CAUÃ 
CRISLLEY FREITAS DA SILVA em face de IZABEL CRISTIANE DE FREITAS DIAS, sendo o presente para INTIMAR  o 
Requerente, por seu representante legal JOSÉ CARLOS DA SILVA, brasileiro, motorista, portador da CI/RG. n° 740.025.054-69-
SSP/CE. e inscrito no CPF/MF. sob n° 090.305.303-91, atualmente encontrando-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo 
de  quarenta e oito (48) horas promover o andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.  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 Araguaína, Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze (15/07/2014). Eu, Eliana de 
Lourdes de Almeida, Escrivã, digitei. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (20) DIAS. O Doutor JOÃO RIGO GUIMARÃES, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de 
Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o 
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de AÇÃO 
DE GUARDA UNILATERAL DE MENORES COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, Processo nº 0007580-02.2014.827.2706, 
requerida por ANTÔNIO MARTINS WANDERLEY em face de MARIA DE JESUS SOARES WANDERLEY, sendo o presente 
para CITAR a requerida a Sra. MARIA DE JESUS SOARES WANDERLEY, brasileira, separada de fato, filha de Levino Pereira 
da Silva e Maria Senhora Soares da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação e, para, 
querendo, oferecer resposta ao pedido, via de advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão 
ficta quanto à matéria de fato. 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 Araguaína, Estado do Tocantins, ao décimo quarto dia do mês de 
julho do ano de dois mil e quatorze (14/07/2014). Eu, Tainah Flávia Ribeiro de Deus, Estagiária / Mat. 5902013, digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor JOÃO RIGO GUIMARÃES, MM Juiz de Direito da  1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de 
Araguaína, 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 da  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE n° 
2007.0000.8540-3/0,   requerida por   A.S. C.  em face de  A.A., sendo o presente  para INTIMAR o  requerente ABRÃO SOUSA 
CORREIA, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 09 de agosto de 1983, inscrito no CPF/MF. sob n° 959.772.361-15,  com 
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endereço incerto e não sabido,  para tomar ciência do inteiro teor da sentença prolatada à fl.  131 dos autos, a seguir transcrita: 
“Vistos em correição, etc...Acolho o parecer ministerial (fls. 130) e declaro EXTINTO o feito sem resolução do mérito, conforme 
disposto no art. 267, III, do CPC, uma vez que a parte autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e não promoveu os 
atos e diligências que lhe competia. Após, arquivem os autos com as cautelas de praxe. Defiro a gratuidade judiciária. Sem 
custas. P.R.I.C. Araguaína/TO., 10 de julho de 2014. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”. E, para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze (14/07/2014). Eu, Eliana de 
Lourdes de Almeida, Escrivã, digitei 
 

1ª Vara de Precatórios 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as parte por meio de seus advogados intimadas do ato processual abaixo relacionado. 
AUTOS Nº: 5009516-11.2013.827.2706 CARTA PRECATORIA PARA CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO 
Autos Origem Nº 153893-75.2013.8.09.0051 
DEPRECANTE: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO. 
DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE PRECATORIAS DA COMARCA DE ARAGUAINA-TO. 
EXEQUENTE: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: ADRIANA TEIXEIRA OAB/GO 19.985  
EXECUTADO: JOSÉ FERREIRA CASTILHO 
INTIMAÇÃO: Fica intimada a Advogada da Exeqüente para que se manifeste sobre o prosseguimento da carta precatória, 
indicando bens da parte executada, localizados nesta Comarca, no PRAZO de 30 DIAS sob pena de baixa. 
  

 

Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 122/2014 
EDITAL DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO  
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS  
Autos: n.º 2013.0.1157-9 
Vítima: Lusiene Almeida Guimarães. 
Denunciado:  João Batista Cardial dos Santos. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO e CITADO João Batista Cardial do Santos, 
brasileiro, união estável, autônomo, natural de Araguaina-TO,  nascido aos 15/06/1981,  filho de Galdino Cardial da Silva e Izídia 
Lopes da Silva para no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa escrita e, querendo, rol de testemunhas, na ação em que o 
Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado como incurso 
nos artigos 147 do Codigo Penal, por duas vezes, c/c  art. 69 e 61, II, “a” e “f”, do Código Penal, aplicando-se o dispostop na Lei 
11340/06, tomando conhecimento desde já, o (a) referido (a) acusado (a), da existência da mencionada ação penal, sob pena de 
revelia. Caso o (a) acusado (a) não ofereça defesa no prazo de dez dias, ou se citado (a), não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias. Se for o caso, o juiz oportunamente arbitrará honorários 
advocatícios. A qualquer momento o (a) acusado (a) poderá constituir advogado e ele poderá oficiar nos autos recebendo o 
processo no estado em que se encontrar. OBSERVAÇÃO: Fica intimado também que se estiver solto ou se for solto na instrução 
processual, deverá informar ao Juízo sobre quaisquer mudanças de endereço, para fins de adequada intimação e comunicação 
oficial. Se procedente a acusação, a sentença fixará valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando 
os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV do CPP) cabendo-lhe manifestar-se a respeito no prazo de resposta. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, 14 de julho de 2014. Eu, Cristiane Moreira, Tec. Judicial, lavrei e subscrevi.  
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE  Nº  121/2014 
EDITAL DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO  
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS  
Autos: n.º 2011.10.8552-9 
Requerente: TAUANNES FRANÇA DA SILVA. 
Requerido: ROGERIO DO CARMO FELIPE. 
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 CITADO/INTIMADO o denunciado Rogerio do Carmo 
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Felipe, brasileiro, separado, eletricista, nascido aos 21.02.1988, natural de São Geraldo do Araguaia-PA, filho de Eunice do 
Carmo Felipe e José Célio Felipe, atualmente em lugar incerto e não sabido Nunes para no prazo de 10 (dez) dias, apresente 
defesa escrita e, querendo, rol de testemunhas, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado como incurso nos artigos 129, § 9º, e 147 c/c art. 61, II, “a” e “f”, combinados 
em sina na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, observados as disposições da Lei 11.340/06, tomando 
conhecimento desde já, o (a) referido (a) acusado (a), da existência da mencionada ação penal, sob pena de revelia. Caso o (a) 
acusado (a) não ofereça defesa no prazo de dez dias, ou se citado (a), não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias. Se for o caso, o juiz oportunamente arbitrará honorários advocatícios. A 
qualquer momento o (a) acusado (a) poderá constituir advogado e ele poderá oficiar nos autos recebendo o processo no estado 
em que se encontrar. OBSERVAÇÃO: Fica intimado também que se estiver solto ou se for solto na instrução processual, deverá 
informar ao Juízo sobre quaisquer mudanças de endereço, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Se 
procedente a acusação, a sentença fixará valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os 
prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV do CPP) cabendo-lhe manifestar-se a respeito no prazo de resposta. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, 14 de julho de  2014. Eu, Cristiane Moreira, Tec. Judicial, lavrei e subscrevi. 
 

Juizado Especial Cível 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 21.992/11 
Reclamante: J. P.  De Moraes Comercio ME 
Advogado: Dearley Kuhn OAB-TO 530 
Reclamado(a): Dorival Martins Ferreira 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 12.828/07 
Reclamante: Pérola Ind Com.  e Destribuição de Produtos Alimenticios 
Advogado: Orivaldo Mendes Cunha OAB-TO 3677 
Reclamado(a): Mozar Vieira de Paula 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 21.934/11 
Reclamante: Isabel Pereira Mendes 
Advogado: Iury Mansini Precinotte A. Marson OAB- TO 4635 
Reclamado(a): Elsvane Sousa Cavalcante 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 10.043/05 
Reclamante: José Ribamar da Silva Oliveira 
Advogado: Orlando Rodrigues Pinto OAB-TO 1092-A 
Reclamado(a): Wilson Lucimar A. Carvalho 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 11.002/06 
Reclamante: Ricardo Paro Simões de Campos 
Advogado: Orlando Rodrigues Pinto OAB-TO 1092-A 
Reclamado(a): Nérmisio Machado Miranda 
 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
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Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 24.758/12 
Reclamante: Zifirino Rabelo de moura Junior 
Advogado: Marco Antonio Vieira Negrão OAB-TO 4751 
Reclamado(a): Meta Agente Autonomo de Investimentos LTDA 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 18.857/10 
Reclamante: Maria Cristina Lucena Silva 
Advogado: Edson Paulo Lins Junior OAB-TO 2901 
Reclamado(a): Eugenio Barros Morais 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 21.738/11 
Reclamante: Ruy B. Machado 
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins OAB-TO 2119-B 
Reclamado(a): Frederico Giannini Junior 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 23.646/12 
Reclamante: Roju Distribuidor de Frutas e Verduras LTDA 
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB-TO 1976 
Reclamado(a): Daniel Brandão Costa 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 20.761/11 
Reclamante: Gomes e Carvalho Administração de IMOVEIS LTDA- Canela Imoveis 
Advogado: Jorge Mendes Ferreira Neto OAB-TO 4217 
Reclamado(a): Alexandre Carlos Marques da Costa 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 18.220/10 
Reclamante: Edmundo Wagner Martins Gularte 
Advogado: Paulo Roberto Vieira Negrão OAB-TO 2132 
Reclamado(a): Antonio Barbosa Filho 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 14.739/08 
Reclamante: Regina Márcia Dias Pereira 
Advogado: Cristiane Delfino Rodrigues Lins OAB/TO 2119-B 
Reclamado(a): Cintia Assis Da Costa 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 19.414/10 
Reclamante: E. Gomes Ferreira Lima- ME 
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins OAB/TO 2119-B 
Reclamado(a): Raimundo Benedito Reis 
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FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 23.647/12 
Reclamante: Roju Distribuidor de Frutas e Verduras LTDA 
Advogado: Fabrício Fernandes de Oliveira OAB/TO  1976 
Reclamado(a): Ana Nelia Gonçalves Ribeiro 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 19.275/10 
Reclamante: Emanuel Ribeiro de Alencar Santos 
Advogado: Luiz  Olinto  Rotolo G. de Oliveira OAB/TO  4520-A 
Reclamado(a): Darlene da Silva Guimaraes 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 23.436/12 
Reclamante: Antonio Tadeu Alves da Rocha 
Advogado: Erika Batista Halun OAB/TO  3790 
Reclamado(a): Edilson Rodrigues Coelho 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação-Indenizatória Decorrente de Danos Morais n° 20.720/11 
Reclamante: Raimundo Acacio Silva Chagas 
Advogado: Cabral Santos Gonçalves OAB/TO  448 
Reclamado(a): Silvia Helena Saraiva Nascimento Lopes 
FINALIDADE- INTIMAÇÃO do advogado da autora acerca do despacho a seguir transcrito: “Intime-se o exequente para no prazo 
de 05 (cinco) dias indicar bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 53, § 
4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 02 de julho de 2014. Kilber Correa Lopes - Juiz de Direito (respondendo)”. 
 
Ação: Execução de Titulo Extrajudicial  N° 19.545/2010 
Reclamante: Angelo Fernandes Fonseca 
Advogado:  Irineu Vagner Junior Valoeis - OAB/TO 15.177 
Reclamado: Nadim El Hage 
Advogado: Nadim El Hage  OAB/TO 19-B   
FINALIDADE: Intimar as partes e advogados da designação dos leilões que será realizado nos  dias 07(sete) e 21(vinte e um) de 
agosto de 2014 às 14:00 horas, para o 1º e 2º leilões, na cidade de Gurupí-TO. 
 
Ação: De execução por quantia certa contra devedor solvente N° 12.576/2007  
Reclamante: Antonio Delmiro Nunes dos Santos     
Advogado: Serafim F. Couto Andrade OAB/TO 2.267   
Reclamado: Davi Martins de Oliveira  
FINALIDADE:Intimar o advogado do autor da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo, ““ISTO POSTO, com arrimo 
nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, §4º,art. 51, I, da Lei 9.99/95, DECLARO EXTINTA a execução, 
determinando seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte exeqüente, 
caso requeira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.  
 
Ação: De execução por quantia certa contra devedor solvente N° 24.942/2012  
Reclamante: Isabela Albuquerque Semi Jóias   
Advogado: Luciana Coelho de Almeida OAB/TO 3.717   
Reclamado: Fernanda Queiroz Santos  
FINALIDADE: Intimar a advogada da autora da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, com arrimo 
nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, §4º,art. 51, I, da Lei 9.99/95, DECLARO EXTINTA a execução, 
determinando seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte exequente, 
caso requeira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.  
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Ação: De execução N° 24.048/2012  
Reclamante: E. Gomes Ferreira Lima   
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins OAB/TO 2.119- B  
Reclamado: Domingos Gomes de Oliveira   
FINALIDADE:Intimar a advogada da parte autora da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, §4º,art. 51, I, da Lei 9.99/95, DECLARO EXTINTA a 
execução, determinando seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte 
exeqüente, caso requeira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.  
 
Ação: De execução N° 21.909/2011  
Reclamante: Ruy B. Machado  
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins OAB/TO 2.119- B  
Reclamado: AHJ Construtora LTDA  
FINALIDADE: Intimar a advogada da parte autora da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, §4º,art. 51, I, da Lei 9.99/95, DECLARO EXTINTA a 
execução, determinando seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte 
exeqüente, caso requeira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.  
 
Ação: De execução N° 24.096/2012  
Reclamante: Erisvaldo Fernandes Sales     
Advogado: Clauzi Ribeiro Alves OAB/TO 1.683   
Reclamado: Mayara Dayane Perin  
FINALIDADE:Intimar a advogada do autor da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, com arrimo 
nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, §4º, art.51, I, da lei 9.099/95, Declaro Extinta a execução, 
determinado seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Expeça-se alvará dos valores bloqueados em favor do 
exeqüente. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte exeqüente, caso requeira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Arquivem-se.  
 
Ação: De execução com base em titulo extrajudicial N° 21.181/2011 
Reclamante: Cleyton Coelho ME   
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins OAB/TO 2.119- B  
Reclamado: Anderson Barros Monteiro    
FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, §4º, art.51, I, da lei 9.099/95, Declaro Extinta a execução, 
determinado seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Expeça-se alvará dos valores bloqueados em favor do 
exequente. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte exequente, caso requeira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Arquivem-se.  
 
Ação: De execução de título executivo extrajudicial N° 17.970/2010 
Reclamante: Alan Carra Franco Bueno  
Advogado: Tatiana Vieira Erbs OAB/TO 3.070   
Reclamado: Marco Aurelio Santana (BALDÃO)     
FINALIDADE: Intimar a advogada do autor da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, com arrimo 
nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, §4º, art.51, I, da lei 9.099/95, Declaro Extinta a execução, 
determinado seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Expeça-se alvará dos valores bloqueados em favor do 
exeqüente. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte exeqüente, caso requeira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Arquivem-se.  
 
Ação: De restituição de valores c/c indenização por danos... N° 24.716/2012  
Reclamante: Arcedino Concesso Pereira Filho  
Advogado: Arcedino Concesso Pereira Filho – OAB/TO  5037 
Reclamado: TAM Linhas Aéreas S/A  
Advogado: Eduardo Luiz Brock  OAB/SP 91.311 
FINALIDADE: Intimar as partes e advogados da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ ISTO POSTO, por tudo 
mais que dos autos consta, com arrimo nos argumentos acima expendidos e nas disposições do art.269, I, do CPC, julgo 
parcialmente procedente os pedidos do autor e, com lastro nas disposições do art. 740, parágrafo 3°, Condeno a demandada a 
restituir o valor de R$ 1.295.00 (mil e duzentos e noventa e cinco reais), referente ao valor dos bilhetes de passagem. Sendo que 
esse valor já esta corrigindo e deduzindo o percentual de 5%. E com fundamento nos argumentos acima expendidos, julgo 
improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face da inexistência de provas de fato constitutivo da 
responsabilidade civil. Sem custas e honorários. Art. 55, da Lei: 9.099/95. Após transito em julgado, intime-se a requerida para no 
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prazo de 15 dias cumprir a sentença, sob pena de incorrer em multa prevista no art. 475- J. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumprida a sentença, arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Ação: De execução de título extrajudicial- nota promissória N° 24.072/2012  
Reclamante: Nilson Luiz Vinhal   
Advogado: Agmon Antonio Diniz Junior – OAB / TO 5.112 
Reclamado: Maria Gardenia Chaves Pereira  
FINALIDADE: Intimar o advogado do autor da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, com arrimo 
nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, §4º, art.51, I, da lei 9.099/95, Declaro Extinta a execução, 
determinado seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Expeça-se alvará dos valores bloqueados em favor do 
exeqüente. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte exeqüente, caso requeira. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Arquivem-se.  
 
Ação: De execução por quantia certa contra devedor solvente N° 23.221/2012 
Reclamante: Alexandre Pinto Couto   
Advogado: Serafim Filho  – OAB / TO 2.267  
Reclamado: Leonardo Braga Duarte  
FINALIDADE: Intimar o advogado do autor da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, com arrimo 
nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art.53, parágrafo 4°, art.51, I, da lei 9.099/95, Declaro Extinta a execução, 
determinado seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. Expeça-se alvará dos valores bloqueados em favor do 
exequente. Desentranhe-se o título e devolva-o á parte exequente, caso requeira. Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Arquivem-
se.  
 
Ação: De Cobrança N° 25.082/2012 
Reclamante: Ruy B. Machado  
Advogado: Cristiane Delfino Rodrigues Lins OAB – 2.119-B  
Reclamado: Jose Adelson dos Reis  
FINALIDADE: Intimar a advogada do autor da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “ISTO POSTO, por tudo que 
dos autos consta, com fundamento no artigo 22, ambos da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o presente acordo,para que 
surta seus legais e jurídicos efeitos, e DECLARO extinto o processo com resolução do mérito nos termos do dispõe o art.269.III, 
do Código de Processo Civil. Após arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  

Ação: Declaratória negativa de debito c/c anulação de protesto... N° 25.027/2012 
Reclamante: Rondynys Cordeiro Da Fonseca  
Advogado: Ricardo Lira Capurro - OAB/TO 4826 
Reclamado: Loja Himare   
FINALIDADE: Intimar o advogado do autor da sentença a seguir transcrito em sua parte dispositivo “Declaro extinto o processo 
com fulcro no artigo 51 da lei 9.099/95, ante a manifesta falta de interesse do reclamante. Publique-se. Intimem-se. Fica o 
reclamado intimado. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais. Arquivem-se com as cautelas de praxe 
 

Juizado Especial Criminal 
 
DECISÃO 
AUTOS: 20145/12 
Autor: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Advogada: Dra. MAIARA BRANDÃO DA SILVA 
Vítima: ANTONIO MARQUES SOBRINHO 
INTIMAÇÃO: fls.20,  Fica  o advogado  do  autor  intimado da decisão do teor seguinte: “Vistos, etc...Diante Disso, determino a 
digitalização do presente feito nos termos das Instruções Normativas, 05/11 e 07/12 da CGJUS-TO c/c com a Portaria 741/12, 
procedendo no arquivamento nos termos dos mesmos diplomas. Após, cumpra-se o despacho de fls.19. Intimem-se. Cumpra-se. 
Araguaína/TO, 09 de junho de 2014. Ass. Kilber Correia Lopes, Juiz de Direito”. 
 

Juizado Especial da Infância e Juventude 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0005324-86.2014.827.2706 CHAVE-144157509014 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADA: Drª ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE-OAB/TO-9229 Procuradora do ESTADO 
DESPACHO: Intime-se o Estado do Tocantins, para comprovar o cumprimento da liminar, no prazo de cinco 
dias.Aran.14/07/2014(a)Julianne Freire Marques-Juíza de Direito 
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ARAGUATINS 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 

A Doutora Nely Alves da Cruz, Meritíssima Juíza de Direito, Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por 
este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da Ação USUCAPIÃO, Processo n° 0001210-04.2014.827.2707, 
Chave para consulta n° 242345347414, no sistema processual eletrônico e-proc, www.tjto.jus.br. Onde figura como Requerente: 
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ e Requeridos: Espólio de Antonio Barros Cardoso, Sr. VALMIR DA SILVA BARROS 
E VALDINÊ DA SILVA BARROS, atualmente  em lugar incerto e não sabido. E é o presente para a CITAÇÃO dos Requeridos e 
de eventuais interessados, do inteiro teor da presente ação, para querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo legal, 
conforme preceitua o artigo 285, CPC (Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a citação do réu, 
para responder; do mandado constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo autor). Tudo nos termos do respeitável despacho a seguir transcrito. DESPACHO: I - Citem-se aqueles em 
cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel, informados na petição 
inicial. II - Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 232, IV), citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais 
interessados (CPC, art. 942). III - Por via postal , intimem-se, para manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda 
Pública da União, do Estado e do Município. Araguatins/TO, em 26 de julho de 2014. Juíza Nely Alves da Cruz, Em Substituição 
Automática da Vara Cível da Comarca de Araguatins.  E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações.DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de julho de 2014.  Eu, Ruth de S. A. da Silva, 
Técnica Judiciária, que digitei. Juíza Dra. Nely Alves da Cruz. Em Substituição Automática da Vara Cível desta Comarca. 

 

Vara de Família e Sucessões 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO-1º PUBLICAÇÃO 
Autos de Interdição nº0000213-21.2014..827.2707, tendo como partes: Wagno Alves dos Santos e interditado: Valdoneis Alves 
dos Santos.sentença:(..) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR A INTERDIÇÃO 
de VALDONEIS ALVES DOS SANTOS, declarando sua incapacidade civil total, nomeando como curador seu irmão WAGNO 
ALVES DOS SANTOS, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. Lavre-se o 
termo de curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC. Cumpra-se o 
disposto nos arts.1184 e 1188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a presente sentença no 
registro Civil. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para compromisso 
acima determinado. Fica dispensada especificação da hipoteca legal, ante a inexistência de bens em nome do interditando, 
segundo consta nos autos até a presente data (art.1.190, CPC), sendo que eventual e pequeno benefício serve para sustento 
próprio. Oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, II, da Constituição 
Federal, Sem custas em razão da assistência Judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público. 
Araguatins, 02.06.2014.(a). Dra. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito  desta Comarca de Araguatins-TO. 
 

 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Fica o procurador abaixo nominado devidamente intimado através deste expediente, dos atos processuais abaixo identificados, 
para as providências que se fizerem necessárias. 
ROCESSO Nº 248/97 
PROCEDIMENTO JUDICIAL: AÇÃO PENAL. 
ACUSADO: MATEUS BEZERRA PESSOA 
VÍTIMA: JOSÉ ALVES DE SOUSA 
TIPIFICAÇÃO:  ARTIGO 121, “CAPUT”, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. 
Advogado(s): Doutor SILVESTRE GOMES JÚNIOR, advogado inscrito na OAB/TO sob o nº 630-A, com Escritório Profissional à 
na cidade de Axixá do Tocantins-TO,  “SENTENÇA: Vistos etc. ....DECIDO. Para a SENTENÇA DE PRONÚNCIA, que encerra 
mero juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal Popular, basta a demonstração da materialidade e indícios de 
autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal. .....POSTO ISSO, PRONUNCIO o acusado como incurso no 
artigo 121, combinado com aritigo14, II, todos do Código Penal....” . Os autos encontram-se ancorados na serventia criminal 
aguardando decurso do prazo da intimação ora expedida. 
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PROCESSO Nº 2011.0003.6313-4/0 
PROCEDIMENTO JUDICIAL: AÇÃO PENAL. 
ACUSADO: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA 
VÍTIMA: NEIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA 
TIPIFICAÇÃO:  ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.826/2003 
Advogado(s): Doutor JOSÉ FÁBIO DE ALCÂNTARA SILVA, advogado inscrito na OAB/TO sob o nº 2.234, com Escritório 
Profissional à Rua Rui Barbosa, Centro, Augustinópolis-TO, “SENTENÇA: Vistos etc. ....Pelo exposto, arrimado no contexto 
informativo trazido aos autos e nos fundamentos jurídicos já expendidos, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na 
denúncia para CONDENAR o acusado VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, já qualificado pela conduta delitiva descrita no artigo 15 
da Lei nº 10.826/03... Pelos motivos acima alinhavados aplico a pena base de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 
em regime inicialmente aberto....Desta forma, fica fixada a pena definitiva em 02(dois) anos e 09(nove) meses de reclusão, a ser 
cumprida inicialmente em regime aberto.. No que concerne a pena de multa, fica a mesma fixada definitivamente em 25(vinte e 
cinco) dias-multa, sendo o valor do dia dia-multa fixado ¼ (um quarto) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do 
fato....Augustinópolis-TO, 18 de março de 2014. Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direto”. 
 

 

AXIXÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo relacionados. (Intimações conforme o 
Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
PROCESSO Nº 2009.0009.6947-2/0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
REQUERENTE: ANTONIO RIBAMAR DE LIMA  
ADVOGADO: CARLOS RANGEL BANDEIRA BARROS – OAB/MA 7080 e DÁVIO SÓCRATES DE SOUSA NASCIMENTO – 
OAB/MA 7082 
REQUERIDO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A  
ADVOGADO: DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO – OAB/TO 3678-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogados(s) INTIMADOS de que os autos supramencionados foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000095-18.2009.827.2712. 
Informando-os ainda que, após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a prática de outros atos processuais 
em geral, deverão ser efetuados exclusivamente via e-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da 
Instrução Normativa nº 7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. INTIMADOS ainda de 
que, é obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais 
em geral no e-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Axixá 
do Tocantins/TO, 14/07/2014. Terezinha Rodrigues Barrozo, Escrivã Judicial. 
 

COLINAS 
Juizado Especial Cível e Criminal 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº AÇÃO: 2011.0008.1708-9/0 RECLAMAÇÃO- Cível 
RECLAMANTE: CLAUDETE MARIA DA SILVA MEDRADO 
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO 
RECLAMADO: BRASCOM HOME TELEMARQUETING LTDA ME   
ADVOGADO: TÂNIA RODRIGUES DA SILVA- OAB/SP 127.858 
INTIMAÇÃO: “Ante o exposto, JULGO EXTINTOS os presentes autos, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inc. III 
do CPC c/ c art.51, §1 da Lei 9.099/95. Em conseqüência, determino a devolução dos documentos constantes dos autos a 
reclamante, conforme dispõe o §4º do art. 53 da LJE. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, conforme item 
5.10.1, inc. II do Provimento nº002/2011/CGJUS/TO. INTIME-SE a parte autora para no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
proceder ao recolhimento dessa despesas processuais, via DJE, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado relativamente 
a esse inadimplemento. Transcorridos os 05 dias sem recolhimento adotem-se as seguintes providências: a) Caso o valor das 
custas e/ou taxa judiciária seja superior a R$ 1.000,00 reais, CERTIFIQUE-SE o fato e EMETA-SE cópia da certidão a 
Procuradoria Geral do Estado, para os fins de mister (item 2.5.2.2.I, Provimento n 02/2011- CGJUS).  B) Sendo o valor das 
custas e/ou taxa judiciária inferior a R$ 1000.00 reais, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos a DISTRIBUICAO para 
anotação dos debito e pagamento posterior, quando o devedor buscar qualquer serviço judicial (item 2.5.2.2,II e III, Provimento n. 
02/2011- CGJUS). Transitada em julgado, arquive-se. P. R. I. Colinas/TO, 15 de julho de 2014. José Carlos Ferreira Machado- 
Juiz de Direito – Em Substituição.”    
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BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº AÇÃO: 2012.0001.5697-8/0 RECLAMAÇÃO- Cível 
RECLAMANTE: CRISTIANE DE LOUDES RIBEIRO 
ADVOGADO: RICARDO RODRIGUES GUIMARÃES- OAB/TO 4897 
RECLAMADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA   
ADVOGADO: HAMILTON DE PAULA BERNARDO- OAB/TO 2622-A 
ADVOGADO: SUELENE GARCIA MARTINS OAB/TO- 4605  
INTIMAÇÃO: “(...) Assim sendo, concedo a requerida o prazo de 10 dias para oferecer sua defesa, pena de revelia. Intima-se. 
Cumpra-se. Colinas/TO, 15 de julho de 2014. José Carlos Ferreira Machado- Juiz de Direito – Em Substituição.”    
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº AÇÃO: 2012.0003.5868-6/0 RECLAMAÇÃO- Cível 
RECLAMANTE: RANNIERI FERREIRA DO AMARAL 
RECLAMANTE: MONICA FREITAS BARBOSA DO AMARAL  
ADVOGADO: ANTONIO ROGÉRIO BARROS DE MELLO- OAB/TO 4159 
ADVOGADO: TATIA GONÇALVES MIRANDA- OAB/TO 5180 
RECLAMADO: GRUPO CITY LAR- DISMOBRAS IMPORTAÇÃO DIST MOVEIS ELETRODOMESTICOS   
ADVOGADO: FRANCELURDES DE ARAÚJO ALBUQUERQUE- OAB/TO 1296-B 
INTIMAÇÃO: “Ante o exposto, com suporte no artigo 333, I do Código de Processo Civil Rejeito os Pedidos formulados pelos 
autores em face da empresa requerida por não restar provado nos autos os pagamentos dos débitos que são objeto da presente. 
Por conseqüência, resolvo o mérito da lide na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários 
nesta fase processual (artigos 54 e 55 da lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelares de praxe. 
P. R. Intime-se. Cumpra-se. Colinas/TO, 14 de julho de 2014. José Carlos Ferreira Machado- Juiz de Direito – Em Substituição.” 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AÇÃO PENAL Nº 2007.0009.4069-9 
RÉU: EGILMAR RODRIGUES PEREIRA 
ADVOGADO: Não constituído 
Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento de todos, ficam as 
partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº07/2012 de 04/10/2012 do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO, por onde 
tramitarão exclusivamente sob o 5000066-27.2007.827.2715, oportunidade em que após a publicação desse acontecimento os 
autos serão baixados por digitalização no SPROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar 
petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Escrivania 
Criminal da Comarca de Cristalândia/TO, 14 de julho de 2014. Daniela Fonseca Cavalcante – Escrivã Judicial 
 
AÇÃO PENAL Nº 2011.0010.2843-6 
RÉU: MARCELO DIAS DOS SANTOS 
ADVOGADO: Não constituído 
Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento de todos, ficam as 
partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº07/2012 de 04/10/2012 do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO, por onde 
tramitarão exclusivamente sob o 5000223-58.2011.827.2715, oportunidade em que após a publicação desse acontecimento os 
autos serão baixados por digitalização no SPROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar 
petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Escrivania 
Criminal da Comarca de Cristalândia/TO, 14 de julho de 2014. Daniela Fonseca Cavalcante – Escrivã Judicial 
 
AÇÃO PENAL Nº 2007.0004.9371-4 
RÉU: SHIRLEY DE SÁ 
ADVOGADO: WILSON MOREIRA NETO – OAB/TO 757 
 
Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento de todos, ficam as 
partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº07/2012 de 04/10/2012 do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO, por onde 
tramitarão exclusivamente sob o 5000068-94.2007.827.2715, oportunidade em que após a publicação desse acontecimento os 
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autos serão baixados por digitalização no SPROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar 
petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Escrivania 
Criminal da Comarca de Cristalândia/TO, 14 de julho de 2014. Daniela Fonseca Cavalcante – Escrivã Judicial 
 
INQUÉRITO POLICIAL  Nº 2010.0007.0350-6 
INDICIADO: A ESCLARECER 

VÍTIMA: TXIBERÚ KARAJÁ 
ADVOGADO: Não constituído 
 
Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento de todos, ficam as 
partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº07/2012 de 04/10/2012 do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO, por onde 
tramitarão exclusivamente sob o 5000167-59.2010.827.2715, oportunidade em que após a publicação desse acontecimento os 
autos serão baixados por digitalização no SPROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar 
petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Escrivania 
Criminal da Comarca de Cristalândia/TO, 14 de julho de 2014. Daniela Fonseca Cavalcante – Escrivã Judicial 
 
INQUÉRITO POLICIAL  Nº 2012.0000.7710-5 
INDICIADO: KLÉBERSON DOS REIS LACERDA 
ADVOGADO: WILTON BATISTA – OAB/TO 3809. 
 
Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento de todos, ficam as 
partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº07/2012 de 04/10/2012 do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO, por onde 
tramitarão exclusivamente sob o 5001081-55.2012.827.2715, oportunidade em que após a publicação desse acontecimento os 
autos serão baixados por digitalização no SPROC, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar 
petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. Escrivania 
Criminal da Comarca de Cristalândia/TO, 14 de julho de 2014. Daniela Fonseca Cavalcante – Escrivã Judicial 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª Escrivania Criminal 

 
SENTENÇA 
 
Autos nº: IP. Nº 2011.11.7412-2 
Indiciado: Antonio Luiz Gomes Pereira 
FINALIDADE: Publicação da Sentença. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o arquivamento do presente 
inquérito policial, ressalvada a possibilidade de desarquivamento termos do artigo 18 do CPP. Dê-se ciência ao Ministério 
Público. Int. Após o Trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias .Forrmoso do Araguaia,14 de julho de 
2014. Luciano Rostirolla-Juiz de Direito. Eu Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária, digitei. 
  
Autos nº: IP. Nº 2012.3.6276-4 
Indiciado: A Apurar 
FINALIDADE: Publicação da Sentença. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o arquivamento do presente 
inquérito policial, ressalvada a possibilidade de desarquivamento termos do artigo 18 do CPP. Dê-se ciência ao Ministério 
Público. Int. Após o Trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias .Forrmoso do Araguaia,14 de julho de 
2014. Luciano Rostirolla-Juiz de Direito. Eu Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária, digitei. 
  
Autos nº: Guia de Execução nº 2009.10.0328-8 
Reeducando: Olimpio Gaspar Bomtempo 
FINALIDADE: Publicação da Sentença. Diante do exposto, declaro extinta a pena do condenado Olimpio Gaspar Bomtempo 
em face do seu cumprimento integral.Após o Trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias .Forrmoso do 
Araguaia,14 de julho de 2014. Luciano Rostirolla-Juiz de Direito. Eu Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária, digitei. 
 
Autos nº: Guia de Execução nº 2008.10.8019-5 
Reeducando: Wesley Alves da Cruz 
FINALIDADE: Publicação da Sentença. Diante do exposto,  em consonância com o0 parecer ministerial (fl.220), declaro extinta 
a punibilidade do reeducando Wesley Alves da Cruz, qualificado nos autos, com fundamennto no art. 107, IV c/c art. 109, IV, art. 
110 e art. 115, todos do CP e art. 61 do CPP.Após o Trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias .Forrmoso 
do Araguaia,14 de julho de 2014. Luciano Rostirolla-Juiz de Direito. Eu Edimê Rosal Campelo Martins, Técnica Judiciária, digitei 
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GURUPI 
Diretoria do Foro 

 
PORTARIA 
O Dr. SILAS BONIFÁCIO PEREIRA, Juiz de Direito e Diretor do Foro, em substituição, da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais etc... 
CONSIDERANDO que a servidora ROSANICE ALVES RIBEIRO ANDRADE, Escrivã Judicial da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, encontra-se em pleno gozo de suas férias. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar a servidora SINARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, Técnica Judiciária da 1ª Vara Criminal desta Comarca 
para, sem prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivã Judicial daquele cartório, do dia 14 a 28/07/2014. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.  
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, aos 14 dias do mês de julho do ano de 2014. (14.07.2014). 
SILAS BONIFÁCIO PEREIRA 
Juiz de Direito 
Diretor do Foro 
Em substituição 
 

1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS: 5000509-30.2002.827.2722– EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 991287382614 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: A TROPICAL COM E REP DE PROD ALIM LTDA (CNPJ N° 38.139.481/0001-93) 
Executado: EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO (CPF N° 211.671.503-25) 
Executado: VALDEIDE VIEIRA DA CRUZ (CPF N° 356.947.503-49) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT4, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... Ex. positis, diante da constatada prescrição nos autos, com 
escopo, no art. 269, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO pela ocorrência da prescrição 
da pretensão/direito sub judic. Que apôs o transito em julgado sejam os autos arquivados com as formalidades de praxe, 
Honorária em 10%, aceso haja integração da lide e custas finais pelo Exeqüente. Havendo bens onerados, sejam desalienados. 
Remeto ao reexame necessário diante do disposto no art. 475, I do CPC, após recursos voluntários, com nossas homenagens. 
DESPACHO: 1- Certificada a tempestividade do recurso de apelação, em caso positivo, recebo a apelação em seu efeito 
devolutivo e suspensivo; 2- Já em caso negativo, desentranhe-se o recurso; 3- Se cumprindo o item 1 deste despacho, intime-se 
o excipiente para apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias; 4- Superando o prazo, com ou sem resposta, subam ao E. 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com nossas homenagens. “INTIME-SE.” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. 
Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib 
Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins.  
 
AUTOS: 5000402-49.2003.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 973006869814 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: FRANCISCO DE ASSIS MARQUES (CPF sob n° 618.898.491-20) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT4, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... “Ex positis”, nos termos do requerimento de fls. 08, declaro 
EXTINTA a obrigação e de conseqüência a presente Execução Fiscal e determino sejam dadas as devidas baixas. Em havendo 
bens gravados, desonere-se-os. Expeça-se o necessário. Existindo qualquer requerimento para desentranhamento de 
documentos, proceda-se mediante cópia ou termo nos autos, entregando-as a quem de direito. Custas pelo executado. P.R.I.C. 
“Intime-se, o executado para que efetue o pagamento das custas processuais no valor 119,26 (cento e dezenove reais e vinte e 
seis centavos).” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da Central de Execução 
Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
AUTOS: 5000482-47.2002.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 325498092714 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: MARMORARIA TOCANTINS LTDA (CNPJ N° 01.700.301/0001-90) 
Executado: ADELIO FERREIRA DE BORBA (CPF N° 015.128.541-15) 
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Executado: LUZIA ALVES DE BORBA (CPF N° 588.869.821-00) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT05, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... Ex. positis, diante da constatada prescrição nos autos, com 
escopo, no art. 269, III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, diante do pedido autoral e do cumprimento da transação 
entabulada entre as partes. Arbitro honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa R$ 7.707,78 (sete mil setecentos e 
sete reais e setenta e oito centavos) e custas processuais pelo executado no valor de 236,99 (duzentos e trinta e seis reais e 
noventa e nove centavos). P.R.I.C e, certificado o trânsito em julgado e após o pagamento das custas, arquivem-se, observadas 
as formalidades legais. “INTIME-SE.” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da 
Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.  
 
AUTOS: 5000398-12.2003.827.2722– EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 812586477914 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: RONALDO DE ALMEIDA BARBOSA (CNPJ n° 37.313.046/0001-70) 
Executado: RONALDO DE ALMEIDA BARBOSA (CPF sob n° 349.842.831-49) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT4, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... “Ex positis”, nos termos do requerimento de fls. 05, declaro 
EXTINTA a obrigação e de conseqüência a presente Execução Fiscal e determino sejam dadas as devidas baixas. Em havendo 
bens gravados, desonere-se-os. Expeça-se o necessário. Existindo qualquer requerimento para desentranhamento de 
documentos, proceda-se mediante cópia ou termo nos autos, entregando-as a quem de direito. Custas pelo executado. P.R.I.C. 
“Intime-se, o executado para que efetue o pagamento das custas processuais no valor 226,20 (duzentos e vente seis reais e 
vinte centavos).” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da Central de Execução 
Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
Autos: 5000357-79.2002.827.2722 – Execução Fiscal  
Chave Processual: 273962210914 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTATUAL 
Parte Devedora e Qualificação: C R BARBOSA 
Valor da Causa: R$ 4.621,16 
FINALIDADE: CITAÇÃO  
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5000357-
79.2002.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): C R BARBOSA, CNPJ sob o n° 
02.123.465/0001-65, CDA n° 1150-B, CLEBIO RODRIGUES BARBOSA, CPF sob o n° 600.225.821-34. Sendo o presente para, 
a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai 
anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os 
juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) 
PENHORE – lhe(s) ou ARRESTE – lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) 
dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 
penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da 
penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, contados do depósito; da 
juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no 
Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do 
certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, 
na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, 
crédito ou direito proprietário nominativo...” Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Doutor Nassib Cleto Mamud, 
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
AUTOS: 5000385-13.2003.827.2722– EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 325120156414 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: CELEDONIO & FERNANDES LTDA (CNPJ n° 38.130.464/0001-95) 
Executado: FRANCISCO ANTONIO CELEDONIO (CPF sob n° 056.298.291-49) 
Executado: MARIA CICERA FERNANDES CELEDONIO (CPF sob o n° 092.622.881-15) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT8, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... “Ex positis”, nos termos do requerimento de fls. 14, declaro 
EXTINTA a obrigação e de conseqüência a presente Execução Fiscal e determino sejam dadas as devidas baixas. Em havendo 
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bens gravados, desonere-se-os. Expeça-se o necessário. Existindo qualquer requerimento para desentranhamento de 
documentos, proceda-se mediante cópia ou termo nos autos, entregando-as a quem de direito. Custas pelo executado. P.R.I.C. 
“Intime-se, o executado para que efetue o pagamento das custas processuais no valor 63,48 (sessenta e três reais e quarenta e 
oito centavos).” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da Central de Execução 
Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
AUTOS: 5000387-07.2008.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 871174091214 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: BMZ COUROS LTDA (CNPJ n° 03.834.302/0008-20) 
Executado: ROBERTO DAL POZ DE ALMEIDA (CPF sob n° 015.647.748-30) 
Executado: ROBERTO MOTA DA SILVA (CPF sob n° 082.476.658-08) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT6, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... Assim com fulcro no art. 794, I, do CPC, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, diante do pedido Autoral. Custas no valor de R$ 1.406,89 (mil quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos) 
pelo executado. Honorária ora arbitrada em R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), conforme art. 20, § 4° do CPC. Havendo bens 
constritos, sejam desonerados. P.R.I.C, Certifica o transito em julgado e após o pagamentos das custas, arquivem-se, 
observadas as formalidades legais...“Intime-se.” Obs.: O executado deverá comparecer junto ao Cartório para retirada dos 
respectivos boletos. Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da Central de 
Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.  
 
AUTOS: 5000389-50.2003.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 750683600814 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: QUALIAGROS SUPRIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (CNPJ n° 00.330.831/0003-93) 
Executado: APARECIDO ONOFRE PETINELI (CPF sob n° 409.027.068-53) 
Executado: JOSÉ ARLINDO MORAES BIANCHI (CPF sob n° 085.105.528-19) 
Executado: JEFFERSON CHAER (CPF sob o n° 010.976.521-49) 
Executado: ANTONIO EURIPEDES DE OLIVEIRA (CPF sob o n° 834.077.748-34) 
 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT4, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... Assim com fulcro no art. 794, I, do CPC, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, diante do pedido Autoral. Custas no valor de R$ 138,31 (cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos) pelo 
executado. Honorária quitada (fls. 149). Havendo bens constritos, sejam desonerados. P.R.I.C, Certifica o transito em julgado e 
após o pagamentos das custas, arquivem-se, observadas as formalidades legais...“Intime-se.” Obs.: O executado deverá 
comparecer junto ao Cartório para retirada dos respectivos boletos. Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan 
Barbosa Vogado, Assessor Direto da Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, 
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.  
 
AUTOS: 5000347-35.2002.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 400997835114 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: ART´BELLA COM E DECORAÇÕES LTDA (CNPJ N° 03.284.239/0001-29) 
Executado: EDER MENDONÇA DE ABREU (CPF N° 435.009.191-20) 
Executado: ELDER MENDONÇA DE ABREU (CPF N° 431.672.761-34) 
 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT8, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... Ex. positis, diante da constatada prescrição nos autos, com 
escopo, no art. 269, IV, do CPC, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS E JULGO EXTINTO O FEITO DE EXECUÇÃO 
FISCAL ORIGINARIO DESTA COM JULGAMENTO DE MÉRITO pela ocorrência da prescrição da pretensão/direito sub judic. 
Que apôs o transito em julgado sejam os autos arquivados com as formalidades de praxe, Honorária em 10%, aceso haja 
integração da lide e custas finais pelo Exeqüente. Havendo bens onerados, sejam desalienados. Remeto ao reexame necessário 
diante do disposto no art. 475, I do CPC, após recursos voluntários, com nossas homenagens. DESPACHO: 1- Certificada a 
tempestividade do recurso de apelação, em caso positivo, recebo a apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo; 2- Já em 
caso negativo, desentranhe-se o recurso; 3- Se cumprindo o item 1 deste despacho, intime-se o excipiente para apresentar 
contrarrazões no prazo de quinze dias; 4- Superando o prazo, com ou sem resposta, subam ao E. Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins com nossas homenagens. “INTIME-SE.” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, 
Assessor Direto da Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de 
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.  
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AUTOS: 5000030-52.1993.827.2722 – EXCEÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 296729676714 
Exequente: FAZENTA PÚBLICA ESTATUAL  
Executado: COMERCIAL AGRICOLA RIO GRANDENSE LTDA (CNPJ sob o n° 00.767.640/0001-21) 
DESPACHO: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes executada para que tomem ciência do despacho juntado no evento 01 (um), 
doc. OUT5, página 34, segue transcrita a parte dispositiva: “Cls... Intime-se nos termos do art. 475-J do CPC. Cumpra-se. 
Portanto, fica o executado intimado do conteúdo da petição, juntada no mesmo evento e doc., página 30/33, para que no prazo 
de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas processuais no valor de R$ 305,69 (trezentos e cinco reais e sessenta e 
nove centavos) e honorários advocatícios no valor de R$ 2.454,62 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e 
dois centavos). Intime-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara 
dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

AUTOS: 5000043-51.1993.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 714680695814 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: MANOEL LOPES DOS SANTOS (CNPJ N° 26.749.002/0001-71) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT12, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... Ex. positis, diante da constatada prescrição nos autos, com 
escopo, no art. 269, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO pela ocorrência da prescrição 
da pretensão/direito sub judic. Que apôs o transito em julgado sejam os autos arquivados com as formalidades de praxe, 
Honorária em 10%, aceso haja integração da lide e custas finais pelo Exeqüente. Havendo bens onerados, sejam desalienados. 
Remeto ao reexame necessário diante do disposto no art. 475, I do CPC. DESPACHO: 1- Recebo o recurso em seu efeito 
devolutivo e suspensivo; 2- Subam ao E. Tribunal de Justiça do estado do Tocantins com nossas homenagens. Portanto, fica o 
executado intimado para apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias. “INTIME-SE.” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 
2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor 
Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins.  
 

AUTOS: 5000042-66.1993.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 702721048814 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: JOSÉ CARLOS MARINHO SABOIA (CNPJ N° 37.318.508/0001-42) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT6, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... Ex. positis, diante da constatada prescrição nos autos, com 
escopo, no art. 269, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO pela ocorrência da prescrição 
da pretensão/direito sub judic. Que apôs o transito em julgado sejam os autos arquivados com as formalidades de praxe, 
Honorária em 10%, aceso haja integração da lide e custas finais pelo Exeqüente. Havendo bens onerados, sejam desalienados. 
Remeto ao reexame necessário diante do disposto no art. 475, I do CPC. DESPACHO: 1- Certificada a tempestividade do 
recurso de apelação, em caso positivo, recebo a apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo; 2- Já em caso negativo, 
desentranhe-se o recurso; 3- Se cumprindo o item 1 deste despacho, intime-se o excipiente para apresentar contrarrazões no 
prazo de quinze dias; 4- Superando o prazo, com ou sem resposta, subam ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com 
nossas homenagens. “INTIME-SE.” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da 
Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.  
 

AUTOS: 5000105-13.2001.827.2722 – EXECUÇÃO FISCAL   
Chave Processual: 769731817014 
Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Executado: A TROPICAL COM E REP DE PROD ALIM LTDA (CNPJ N° 38.1399481/0001-93) 
Executado: EDOSON MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO (CPF N° 211.671.503-25) 
Executado: VALDEIDE VIEIRA DA CRUZ (CPF N° 356.947.503-49) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto. INTIMO as partes acima identificadas para que tomem ciência da sentença proferida nos autos 
evento 01, doc. SENT4, segue transcrito a parte dispositiva: “Cls... Ex. positis, diante da constatada prescrição nos autos, com 
escopo, no art. 269, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO pela ocorrência da prescrição 
da pretensão/direito sub judic. Que apôs o transito em julgado sejam os autos arquivados com as formalidades de praxe, 
Honorária em 10%, aceso haja integração da lide e custas finais pelo Exeqüente. Havendo bens onerados, sejam desalienados. 
Remeto ao reexame necessário diante do disposto no art. 475, I do CPC. DESPACHO: 1- Certificada a tempestividade do 
recurso de apelação, em caso positivo, recebo a apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo; 2- Já em caso negativo, 
desentranhe-se o recurso; 3- Se cumprindo o item 1 deste despacho, intime-se o excipiente para apresentar contrarrazões no 
prazo de quinze dias; 4- Superando o prazo, com ou sem resposta, subam ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com 
nossas homenagens. “INTIME-SE.” Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Eu, Alan Barbosa Vogado, Assessor Direto da 
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Central de Execução Fiscal de Gurupi/To, o digitei e fiz inserir. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins.  
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Autos: 5000208-68.2011.827.2722 – Execução Fiscal  
Chave Processual: 582075331913 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTATUAL 
Parte Devedora e Qualificação: L S O RIBEIRO ME 
Valor da Causa: R$ 15.702,91 
FINALIDADE: CITAÇÃO  
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5000208-
68.2011.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): L S O RIBEIRO ME, CNPJ sob o n° 
04.396.185/0001-56, CDA n° A-614/2010, LIGIA DA SILVA OLIVEIRA RIBEIRO, CPF sob o n° 914.663.501-72. Sendo o 
presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da 
petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 
(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE – lhe(s) ou ARRESTE – lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida e 
acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do auto 
também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair 
sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, 
contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da 
penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição 
competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de 
registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte 
beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo...” Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 15 de julho 
de 2014. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Autos: 5000357-79.2002.827.2722 – Execução Fiscal  
Chave Processual: 273962210914 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTATUAL 
Parte Devedora e Qualificação: C R BARBOSA 
Valor da Causa: R$ 4.621,16 
FINALIDADE: CITAÇÃO  
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº. 5000357-
79.2002.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): C R BARBOSA, CNPJ sob o n° 
02.123.465/0001-65, CDA n° 1150-B, CLEBIO RODRIGUES BARBOSA, CPF sob o n° 600.225.821-34. Sendo o presente para, 
a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai 
anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os 
juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) 
PENHORE – lhe(s) ou ARRESTE – lhe(s) tantos quanto bastem para a satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) 
dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 
penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da 
penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos, contados do depósito; da 
juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no 
Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do 
certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, 
na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, 
crédito ou direito proprietário nominativo...” Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 14 de julho de 2014. Doutor Nassib Cleto Mamud, 
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Juizado Especial Cível 
 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos: 2008.0007.2627-0 – COBRANÇA 
Exequente: RAIMUNDO ALVES DA COSTA 
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Advogados: DR. HILTON CASSIANO DA SILVA FILHO OAV TO 4044 
Executado: HAGTON HONORATO DIAS 
Advogados: DR. HAGTON HONORATO DIAS OAB TO 1838 
INTIMAÇÃO: “Intime-se o requerido que advoga em causa própria para assinar a petição juntada às fls. 86/88 no prazo de 48h, 
sob pena de ser considerado ato inexistente. Após, sanado o defeito façam os autos conclusos. ” Gurupi, 24 de junho de 2014. 
Maria Celma Louzeiro Tiago - Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2008.0009.3020-9– EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Requerente: MICHEL GOMES DIAS 
Advogados: DRA. DONATILA RODRIGUES REBO OAB TO 789 
Requerido: MARCELO MURUSSI LEITE 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: Tendo em vista a conversão dos autos físicos em eletrônicos, determino  o arquivamento dos autos físicos e a 
intimação das partes por meio dos respectivos procuradores, via Diário da Justiça, a fim de que tomem ciência da conversão e 
de que o processo tramitará, exclusivamente, em meio eletrônico, via sistema e-Proc, através do n.º 5000408-80.2008.8.27.2722.  
Advirto que não serão mais consideradas petições protocoladas em meio físico. Determino a intimação das partes para que os 
procuradores, que desejarem enviar petições ou receber intimação, promovam o cadastramento no sistema e-Proc, no prazo de 
10 (dez) dias, sob pena de não mais enviarem petição ou receberem intimações eletrônicas. Após, arquive-se os autos físicos 
com as cautelas de estilo.  Gurupi , 10 de junho de  2014. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juiza de Direito.” 
 
Autos: 8.924/06 – COBRANÇA 
Exequente: VERA LÚCIA DIAS CARLOS 
Advogados: DRA. CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA OAB TO 2507 
Executado: CONSÓRCIO NACIONAL CONFIANÇA 
Advogados: DR. ADÃO GOMES BASTOS OAB TO 818, DR. OTILIO ANGELO FRAGELLI OAB TO 6772 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte exeqüente sobre a devolução da carta precatória às fls. 301/344 e a certidão anexa à fl. 343, 
bem como para que requeira o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.” Gurupi, 23 de junho de 
2014. Maria Celma Louzeiro Tiago - Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2010.0006.4124-1 – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL 
Exequente: LORENA SANTOS OLIVEIRA 
Advogados: DR. ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA OAB TO 4389 
Executado: TRANSBRASILIANA 
Advogados: DRA. ADÃO GOMES BASTOS OAB TO 818, DRA. ALESSANDRA DAMÁSIO BORGES OAB GO 25.727 
INTIMAÇÃO: “Defiro conforme requerido pela autora. Expeça-se  alvará judicial para levantamento do depósito disponível na 
Conta Judicial 0793.040.015.2651-7, (fl. 163) na Caixa Econômica Federal e Conta Judicial 5000112711899, (fl. 124) no Banco 
do Brasil. Intime-se a autora para comparecer em cartório para receber, bem como requerer o que mais entender de direito no 
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.” Gurupi, 24 de junho de 2014. Maria Celma Louzeiro Tiago - Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2010.0003.0792-9 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Exequente: ARIDES PAULA DE OLIVEIRA 
Advogados: DR. ADEON PAULA DE OLIVEIRA OAB GO 3421 
Executado: MARIA DO SOCORRO SANTANA 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se a parte exeqüente para que requeira o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
extinção.” Gurupi, 24 de junho de 2014. Maria Celma Louzeiro Tiago - Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2009.0008.4503-0 – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: JANUARIO BOA DA SILVA 
Advogados: DR. ELYEDON PEDRO RODRIGUES SILVA OAB TO 4389 
Executado: BV FINANCEIRA 
Advogados: DR. CELSO MARCON OAB TO 4009-A 
INTIMAÇÃO: “Defiro o pedido da parte executada conforme requerido à fl. 182. Intime-se. .” Gurupi, 29 de novembro de 2013. 
Maria Celma Louzeiro Tiago - Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2009.0008.4503-0 – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: JANUARIO BOA DA SILVA 
Advogados: DR. ELYEDON PEDRO RODRIGUES SILVA OAB TO 4389 
Executado: BV FINANCEIRA 
Advogados: DR. CELSO MARCON OAB TO 4009-A 
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INTIMAÇÃO: “Intime-se novamente a parte executada sobre o despacho à fl. 183, tendo em vista que o executado deve ser 
intimado unicamente na pessoa de seu advogado Dr. Celso Marcon OAB TO 4009-A, conforme já requerido e deferido às fls. 182  
e 183 respectivamente.” Gurupi, 24 de junho de 2014. Maria Celma Louzeiro Tiago - Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2009.0012.2563-9 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Exequente: ANTONIO JOELSON ALVES DOS SANTOS 
Advogados: DR. ADÃO GOMES BASTOS 
Executado: GLEISON SANTOS MARINHO 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Intime-se o advogado da parte exeqüente para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a informação de 
falecimento do exeqüente. Após, façam os autos conclusos.” Gurupi, 18 de junho de 2014. Maria Celma Louzeiro Tiago - Juíza 
de Direito.” 
 
Autos: 2012.0000.3535-6– EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: SÔNIA CARANHATO RODRIGUES 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
Executado: EDITORA TRÊS 
Advogados: DRA. HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA OAB TO 2510, DRA. GEISIANE SOARES DOURADO OAB TO 3075 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,  II, do Código de Processo Civil,  julgo extinta a presente execução. Sem 
custas e honorários face ao art. 55, da Lei 9.099/95.  Após o trânsito em julgado,  arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.   
Gurupi, 11 de junho de 2.014. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2009.0001.0795-0– EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: NILDE DIAS DE SOUSA 
Advogados: DRA. JAQUELINE DE KASSIA RIBEIRO DE PAIVA OAB TO 1775 
 Executado: JORGE MARCOS PITHAN BORGES 
Advogados: DRA. PAULA PIGNATARI OAB TO 2724-B 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil,  julgo extinta a presente execução. 
P.R.I.  Após arquive-se, com as cautelas de estilo.  Gurupi, 12 de junho de 2.014. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE 
DIREITO”. 
  
Autos: 2008.0009.3022-5 
Requerente: CLAYTON GOMES DIAS 
Advogados: DRA. DONATILA RODRIGUES REGO OAB TO 789 
Requerido: MARCELO MURUSSI LEITE 
Advogados:  NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: Tendo em vista a conversão dos autos físicos em eletrônicos, determino  o arquivamento dos autos físicos e a 
intimação das partes por meio dos respectivos procuradores, via Diário da Justiça, a fim de que tomem ciência da conversão e 
de que o processo tramitará, exclusivamente, em meio eletrônico, via sistema e-Proc, através do n.º 5000411-35.2008.8.27.2722.  
Advirto que não serão mais consideradas petições protocoladas em meio físico. Determino a intimação das partes para que os 
procuradores, que desejarem enviar petições ou receber intimação, promovam o cadastramento no sistema e-Proc, no prazo de 
10 (dez) dias, sob pena de não mais enviarem petição ou receberem intimações eletrônicas. Após, arquive-se os autos físicos 
com as cautelas de estilo.  Gurupi , 13 de junho de  2014. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juiz de Direito.” 
 
Autos: 2009.0004.0921-3– EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: FRANCISCO DOS SANTOS MARINHO 
Advogados: DEFENSORIA PÚBLICA 
Executado: WILIAN ROCHA DOS REIS 
Advogados: DRA. DANATILA RODRIGUES REGO  OAB TO 789 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,  III, do Código de Processo Civil,  julgo extinto o processo. Sem custas e 
honorários face ao art. 55, da Lei 9.099/95.  Após o trânsito em julgado,  arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.   Gurupi, 16 
de junho de 2.014. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 4.132/98 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Exequente: JOÃO MILTON DE AMORIM 
Advogados: DRA. LEISE THAIS DA SILVA DIAS OAB TO 2288 
Executado: JOÃO TLEMO VALDUGA 
Advogados: DR. RUDINEI FORTES DRUMM OAB TO 1285 
INTIMAÇÃO: “Procedi  a consulta da ordem e verifiquei que não foram localizados valores suficientes na conta corrente do 
executado, conforme consulta que segue. Transferi o valor bloqueado para conta judicial nesta Comarca. . Intime-se o exeqüente 
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a informar outro bem penhorável em 10 (dez) dias.  Intime-se o executado da penhora e para apresentar embargos no prazo de 
15 (quinze) dias.” Gurupi, 20 de junho de 2014. Maria Celma Louzeiro Tiago - Juíza de Direito.” 
 
Autos: 2010. 0003.1060-1– EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: DANIEL MORAES DA SILVA 
Advogados: DRA. VANESSA SOUZA JAPIASSÚ OAB TO 2721 
 Executado: EVANDRO ANDRE SCMITZ 
Advogados: DR. ALEX ROEHRS OAB GO 21327 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,  III, do CPC,  julgo extinto o processo. Sem custas e honorários face ao art. 
55, da Lei 9.099/95.  Após o trânsito em julgado,  arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.   Gurupi, 16 de junho de 2.014. 
Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011. 0009.5720-4– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Exequente:IRON MARTINS LISBOA 
Advogados: DR. IRON MARTINS LISBOA OAB TO 535 
 Executado: GILBERTO RODRIGUES RIBEIRO 
Advogados: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,  II, do CPC,  julgo extinto o processo. Sem custas e honorários face ao art. 
55, da Lei 9.099/95.  Após o trânsito em julgado,  arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I. Expeça-se mandado para 
desconstituição da penhora de fl. 17.  Gurupi, 16 de junho de 2.014. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
  
Autos: 2009. 0000.3490-2– EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
Exequente: MONICA FERREIRA COUTINHO ALVES 
Advogados: DRA. SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR OAB TO 4034, DR. JOAQUIM DE PAULA RIBEIRO NETO OAB TO 
4203 
 Executado: MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA, BRASIL EQUIPAMENTOS E MAT. DE COMUNICAÇÃO-ME 
Advogados: DRA. LEISE THAIS DA SILVA DIAS OAB TO 2288, DR. ALEXANDRE HUMBERT ROCHA OAB TO 2900, DR. 
EDUARDO LUIZ BROK OAB SP 91.311 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267,  III, do CPC,  julgo extinto o processo. Sem custas e honorários face ao art. 
55, da Lei 9.099/95.  Após o trânsito em julgado,  arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.   Gurupi, 12 de junho de 2.014. 
Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2011.0011.1278-0 – EXECUÇÃO 
Requerente: JARLENE LOPES DE LIMA 
Advogados:  DR. HAGTON HONORATO DIAS OAB TO 1838 
Requerido: CASA BAHIA, DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A 
Advogados: DR. MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB MG 63440, DR. EDUARDO PALINKAS NEVES OAB SP 215. 
954, DRA. RENATA VASCONCELOS DE MENESES OAB TO 4772-B 
INTIMAÇÃO:  Tendo em vista que já foram  realizados pagamentos em datas diversas e que há valor penhorado, determino o 
envio destes autos ao contador judicial para que proceda com os cálculos de atualização do débito, sendo que o cálculo deverá 
ser feito tomando como base as seguintes datas, valores e instruções: - Atualização do valor  total da condenação conforme 
sentença à fl. 89 e acórdão de confirmação da sentença à fl. 141, acrescido dos honorários advocatícios fixados em 15% e multa 
de 10 % do art. 475-J do CPC. Valor do dano moral: R$ 4.000,00 + ( juros de mora a partir de 09/04/2011 data do ato ilícito) e 
(correção monetária a partir de 10/05/2012 data do arbitramento, fl. 141). Somada essa quantia a 15% de honorários 
advocatícios. Acrescida da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. – Atualização do valor de R$ 2.712,61 (dois mil 
setecentos e doze reais e sessenta e um centavos) pagos em 06/07/2012, fl. 147, por meio de depósito bancário pela Nova Casa 
Bahia S/A. – Atualização do valor de R$ 375,40 (trezentos e setenta e cinco reais) pagos em 29/10/2013, fl. 210 pela Digibras 
Indústria do Brasil S/A. Deixo de incluir no cálculo o valor de R$ 1.886.08 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), 
pois conforme  a própria executada Digibrás Indústria do Brasil S/A informou na petição à fl. 186 o valor é refrente ao pagamento 
de acordo feito entre as partes perante o Procon não tendo portanto qualquer relação com este processo. Após os cálculos, 
subtraiam-se do valor total os valores já pagos para que se chegue ao montante ainda devido pela executada. Após a confecção 
dos cálculos façam os autos conclusos para ser proferida sentença dos embargos. Intimem-se as partes desta decisão. ” Gurupi , 
18 de junho de  2014. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 
Autos: 3.735/97 – EXECUÇÃO 
Requerente: RAIMUNDO CORRÊA DE AGUIAR 
Advogados:  DR. RUSSELL PUCCI  OAB TO 1847-A 
Requerido: JOCIMAR RODRIGUES DE CARVALHO. 
Advogados: DRA. GADDE PEREIRA GLÓRIA OAB TO 4314 
INTIMAÇÃO: “...Raimundo Corrêa de Aguiar propôs ação de execução contra Jocimar Rodrigues de Carvalho. A parte executada 
vem saldando a dívida com o exeqüente por meio da penhora de valores que lhe são devidos pela Polícia Militar do Estado do 
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Tocantins. Os valores são disponibilizados mensalmente ao executado, porém, em razão de determinação judicial são 
penhorados e depositados em conta judicial. Os depósitos judiciais deveriam ser realizados mensalmente, concomitantemente à 
disponibilização dos valores ao executado. Ocorre que, conforme se afere pelas informações prestadas pela Diretoria de 
Finanças da Polícia Militar, fl. 279, aquela diretoria deixa as parcelas se acumularem e em seguida faz o depósito judicial da 
quantia acumulada.  A referida maneira de se efetuar os depósitos judiciais vem prejudicando o executado no momento da 
atualização da dívida, pois para o cálculo do valor pago toma-se como dia do pagamento a data do depósito judicial e não a data 
da disponibilização de cada uma das parcelas ali depositadas cumulativamente. Assim, apesar de o executado estar 
impossibilitado de ter o valor a partir de sua disponibilização, continua correndo juros e atualização sobre o valor que já fora 
penhorado, mas que ainda não fora depositado judicialmente. Desta forma, foi encaminhado ofício à Diretoria de Orçamento e 
Finanças do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins com a determinação de que o órgão preste informações 
mensais das quantias penhorados e depositados mensalmente. Posteriormente a isto o executado manifesta pela liberação do 
valor penhorado à fl. 284 ao exeqüente e requerer nova atualização, pugnando pela confecção do cálculo tomando-se por base 
cada parcela já paga, ou seja, para cada pagamento seja feito uma nova atualização da dívida, evitando assim que o executado 
pague juros e correções pelos quais não deu casa. È o sucinto relatório. Decido. Conforme se afere pelo Aviso de Recebimento 
juntado à fl. 277-verso, o ofício 087/2013 – JEC, fl. 271, encaminhado à Diretoria de Orçamento e Finanças do Comando Geral 
da Polícia Militar do Estado do Tocantins, o qual continha a determinação de que os depósitos fossem realizados mensalmente, 
não foi recebido pelo Diretor de Finanças Djalma P. Cavalcante, mas por Raimunda Martins, o que inviabiliza a aplicação de 
qualquer sanção ao referido Diretor que é o destinatário da ordem. Compulsando os autos verifico que a Polícia Militar Já efetuou 
5 (cinco) depósitos judiciais: - 1º no dia 11/11/2011, no valor de R$ 7.425,77 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta 
e sete centavos); - 2º no dia 17/02/2012, no valor de R$ 1.687,68 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito 
centavos); 3º no dia 02/08/2012, no valor de R$ 2.025,21 (dois e vinte e cinco reais e vinte e um centavos); - 4º no dia  
27/12/2012, no valor de R$ 1.687,68 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos); -5º no dia 19/08/2013, 
no valor de R$ 2.700,28 (dois e setecentos reais e vinte e oito centavos). Quanto ao pedido do executado de atualização de 
valores tomando por base cada parcela já paga fica indeferido, posto que os depósitos foram efetuados pela Polícia Militar nas 
datas acima mencionadas e  devem ser atualizados com base nelas. Porém, para evitar que o executado fique prejudicado, 
determino o envio de carta precatória para a Comarca de Palmas-TO, para intimação do Diretor de Finanças do Comando Geral 
de Palmas-TO, para intimação do Diretor de Finanças do Comando Geral da Polícia Militar para que este proceda mensalmente 
com o depósito judicial das parcelas devidas ao executado Jocimar Rodrigues de Carvalho, conforme anteriormente já 
determinado no ofício à fl. 271, sob pena de crime de desobediência. Junte-se à carta precatória cópia do despacho à fl. 270, do 
ofício à fl. 271, bem como cópia desta decisão. Expeça-se alvará judicial para levantamento do depósito parcial à fl. 284, e 
intime-se a parte exeqüente a comparecer em cartório para receber. Após, encaminhem-se os autos ao contador judicial para 
atualização do débito, sendo que o mesmo deve tomar como base par os cálculos as datas acima mencionados. Intimem-se as 
partes desta decisão.” Gurupi , 24 de junho de  2014. Maria Celma Louzeiro Tiago -  Juíza de Direito.” 
 

 

MIRACEMA 
1ª Vara Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº: 2007.0004.8622-0 (3798/07)    
AÇÃO: Monitória  
REQUERENTE: Mob Lux Comercial Ltda 
ADVOGADO: Dr. Fábio Nogueira Costa 
REQUERIDO: Denisar M. de Sales   
INTIMAÇÃO: Despacho: “...Intime-se o autor pessoalmente e através de seu advogado para que se manifeste no prazo de 48 
horas se tem interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Cumpra-se e intimem-se. Miracema do Tocantins, 19 de maio de 2014. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”.   
 
AUTOS: (2234/00) 
AÇÃO: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO  
REQUERENTE: ELIAS GOMES SILVA 
ADVOGADO: DR. JOSÉ RIBEIRO DOS ASNTOS 
REQUERIDO: SALOMÃO WENCESLAU RODRIGUES DE CARVALHO 
ADVOGADO: DR. ORIMAR DE BASTOS FILHO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada do DESPACHO: “... Intime-se o exequente pessoalmente e através de seu advogado, 
para que se manifeste no prazo de 48 horas se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Caso não seja localizado, intime-se via edital com o prazo de 20 dias. Cumpra-se e intimem-se. Miracema do Tocantins – TO em 
14 de abril de 2014. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  
 
AUTOS: 2010.0010.8893-7 (4710/10) 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO  
REQUERENTE: BV FINACEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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ADVOGADO: DR. PAULO HENRIQUE FERREIRA 
REQUERIDO: MARCELA FERNANDES GONÇALVES 
ADVOGAGO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada do DESPACHO: “... Intime-se o autor pessoalmente e através de seu advogado para 
que se manifeste no prazo de 48 horas se tem interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 
pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins – TO em 30 de junho de 2014. (As) Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  
 
AUTOS: (1935/98) 
AÇÃO: REVISÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E EM CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO  
REQUERENTE: DISMAH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR E ESCITÓRIO LTDA 
ADVOGADO: DR. ANTONIO LUIZ COELHO 
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada do DESPACHO: “... Intime-se o autor pessoalmente, e através de seu advogado para 
que se manifeste no prazo de 48 horas se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Caso 
não seja localizado, intime-se via edital com o prazo de 20 dias. Miracema do Tocantins – TO em 03 de abril de 2014. (As) Dr. 
André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  
 
AUTOS: (2090/00) 
AÇÃO: EXECUÇÃO  
REQUERENTE: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A 
ADVOGADO: DR. OSMARINO JOSÉ DE MELO 
REQUERIDO: FLORIANO DA SILVA ARÉDIO MARINS BORGES E CARLOS ROBERTO DE ABREU 
REQUERIDO: JOSÉ PEREIRA DE BRITO 
ADVOGAGO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada do DESPACHO: “... Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu advogado 
para que se manifeste no prazo de 48 horas se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Cumpra-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins – TO em 05 de maio de 2014. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz 
de Direito”. 
 

AUTOS: 2011.0011.5446-6 (4972/11) 
AÇÃO: EXECUÇÃO  
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: DR. OSMARINO JOSÉ DE MELO 
REQUERIDO: RAFHAELA CARVALHO BUCAR ALENCAR 
REQUERIDO: HADUL DE CARVALHO BUCAR 
ADVOGAGO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada do DESPACHO: “... Intime-se o exeqüente pessoalmente e através de seu advogado 
para que se manifeste no prazo de 48 horas se tem interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, 
sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins – TO em 30 de junho de 2014. (As) Dr. 
André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  
 
AUTOS Nº: 2009.0004.3286-0 (4360/09)    
AÇÃO: Busca e Apreensão  
REQUERENTE: BV Financeira S/A- Credito, Financiamento e Investimento   
ADVOGADO: Dra Aparecida Suelene Pereira Duarte  
REQUERIDO: Luis Alberto Silva Pereira  
INTIMAÇÃO: Despacho: “...Intime-se o autor pessoalmente e através de seu advogado para que se manifeste no prazo de 48 
horas se tem interessei no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Cumpra-se e intimem-se. Miracema do Tocantins, 19 de maio de 2014. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de 
Direito”. 
 

AUTOS Nº: 2244/00   
AÇÃO: Cautelar Inominada 
REQUERENTE: Antonio Zeferino de Gouveira 
ADVOGADO: Dr. Aluizio Geraldo Craveiro Ramos 
ADVOGADO: Dr. Adilson Ramos 
ADVOGADO: Dr. José Carlos Silveira Simões  
REQUERIDO: Banco do Brasil S/A 
ADVOGADA: Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis 
ADVOGADA: Dra. Maria Amélia Cassiana Mastrosa 
ADVOGADO: Dra. Sarah Gabrielle Albuquerque Alves 
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INTIMAÇÃO: Despacho: “...Vistos..., Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Antonio Vasco Zeferino de Gouveia, 
em desfavor do Banco do Brasil S/A. O requerente juntou aos autos planilha de cálculos a fim de dar cumprimento ao julgado. 
Intimada a se manifestar sobre ao cálculos no prazo de 10 dias a instituição financeira não o fez no prazo fixado e pleiteou a 
dilação de prazo, o qual fora concedido. Intimada novamente a instituição financeira quedou-se inerte. Ante o exposto homologo 
os cálculos de fls. 433/554, determinando que o requerido cumpra o julgado no prazo de 15 dias. Intimem-se. Miracema do 
Tocantins/TO, 30 de junho de 2014. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto-Juiz de Direito”.    
 
AUTOS Nº: 2249/00   
AÇÃO: Cautelar Inominada 
REQUERENTE: Vasco Zeferino de Gouveira 
ADVOGADO: Dr. Aluizio Geraldo Craveiro Ramos 
ADVOGADO: Dr. Adilson Ramos 
ADVOGADO: Dr. José Carlos Silveira Simões  
REQUERIDO: Banco do Brasil S/A 
ADVOGADA: Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis 
ADVOGADA: Dra. Maria Amélia Cassiana Mastrosa 
ADVOGADO: Dra. Sarah Gabrielle Albuquerque Alves 
INTIMAÇÃO: Despacho: “...Vistos..., Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Vasco Zeferino de Gouveia, em 
desfavor do Banco do Brasil S/A. O requerente juntou aos autos planilha de cálculos a fim de dar cumprimento ao julgado. 
Intimada a se manifestar sobre ao cálculos no prazo de 10 dias a instituição financeira não o fez no prazo fixado e pleiteou a 
dilação de prazo, o qual fora concedido. Intimada novamente a instituição financeira quedou-se inerte. Ante o exposto homologo 
os cálculos de fls. 456/585, determinando que o requerido cumpra o julgado no prazo de 15 dias. Intimem-se. Miracema do 
Tocantins/TO, 30 de junho de 2014. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto-Juiz de Direito”.    
 
EDITAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA  
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
intimação de audiência, extraído dos autos nº 2011.0007.0499-3 (4859/11) Ação de Manutenção de Posse. Requerente: 
Francisco Xavier de Oliveira e . Requerido: Antônio Gomes de Barros e Investco S/A, virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por este fica devidamente INTIMADO: ANTÔNIO GOMES DE BARROS, estando em lugar incerto e não sabido para comparecer 
no Edifico do Fórum de Miracema do Tocantins, para audiência  de Instrução e Julgamento designada para o  dia 14 de 
agosto de 2014, às 16:00 horas. Tudo conforme despacho a seguir transcrito: “ Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 
542, abrindo vistas dos autos a ambas as partes para que se manifestem no prazo de 15 dias sobre o laudo pericial. Designo 
audiência de instrução e julgamento para o dia 14/08/2014 às 16:00 horas. Cumpra-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 12 
de maio de 2014. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. 
DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, 14/07/2014. Eu______ Sandra Oliveira Albuquerque – Escrivã em 
substituição, conferir e o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA  
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
intimação de audiência, extraído dos autos nº 2011.0007.0489-6 (4869/11) Ação de Manutenção de Posse. Requerente: Iramar 
da Cruz Valadares e  Requerido: Antônio Gomes de Barros e Investco S/A, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
fica devidamente INTIMADO: ANTÔNIO GOMES DE BARROS, estando em lugar incerto e não sabido para comparecer no 
Edifico do Fórum de Miracema do Tocantins, para audiência  de Instrução e Julgamento designada para o  dia 14 de agosto 
de 2014, às 14:00 horas. Tudo conforme despacho a seguir transcrito: “ Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 519, 
abrindo vistas dos autos a ambas as partes para que se manifestem no prazo de 15 dias sobre o laudo pericial. Designo 
audiência de instrução e julgamento para o dia 14/08/2014 às 14:00 horas. Cumpra-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 12 
de maio de 2014. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. 
DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, 14/07/2014. Eu______ Sandra Oliveira Albuquerque – Escrivã em 
substituição, conferir e o digitei. 
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 3980/2009 – PROTOCOLO: (2009.0011.1742-9/0) 
REQUERENTE: EVA MARTINS DE SOUSA 

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 
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ADVOGADOS: DR. RODRIGO VENEROSO DAUR E OUTROS 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes, bem como seus advogados, intimados de que, nesta data, os referidos autos foram digitalizados e 
inseridos no sistema E-PROC, sob o nº 5000017-82.2009.827.2725, sendo que o seu andamento, a partir de agora, ocorrerá 
exclusivamente em meio eletrônico, de acordo com a Instrução Normativa nº 7/2012, publicada no Diário da Justiça de nº 2972, 
de 04/10/2012, sendo ainda, imprescindível o cadastro dos advogados no referido sistema, para o andamento regular do feito. 
Miracema do Tocantins/TO, 14 de julho de 2014. Eu, Glaucia Vieira de Souza, Técnica Judiciária de 1ª instância, mat. 287820, o 
digitei. 
 
AUTOS Nº 4868/2011 – PROTOCOLO: (2011.0011.3878-9/0) 
EXEQUENTE: PATRICIA JULIANA PONTES RAMOS MARQUES 

ADVOGADO: DRA. PATRICIA JULIANA PONTES RAMOS MARQUES 
EXECUTADO: NEUSA GONÇALVES RIBEIRO 
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes, bem como seus advogados, intimados de que, nesta data, os referidos autos foram digitalizados e 
inseridos no sistema E-PROC, sob o nº 5000047-49.2011.827.2725, sendo que o seu andamento, a partir de agora, ocorrerá 
exclusivamente em meio eletrônico, de acordo com a Instrução Normativa nº 7/2012, publicada no Diário da Justiça de nº 2972, 
de 04/10/2012, sendo ainda, imprescindível o cadastro dos advogados no referido sistema, para o andamento regular do feito. 
Miracema do Tocantins/TO, 14 de julho de 2014. Eu, Glaucia Vieira de Souza, Técnica Judiciária de 1ª instância, mat. 287820, o 
digitei. 
 

MIRANORTE 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 2012.0003.4958-0/0 – 3936/04 - AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO    
Requerente: JENESMAR VAZ DA COSTA 
Advogado: Dr. JOSÉ PEREIRA DE BRITO OAB/TO 151-B 
Requerido: ANTONIO ARAUJO CASTRO 
Advogado:  
INTIMAÇÃO: Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais finais R$  
118,50 (cento e dezoito reais e cinqüenta centavos), o valor do FUNJURIS deverá ser recolhido por meio do DAJ: 
HTTP://gise.tjto.jus.br/Daj/acesso/. 
 
AUTOS Nº. 2010.0009.5894-6/0 – 6844/10 - AÇÃO: COBRANÇA C/C DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO     
Requerente: CPN CONSTRUTORA PORTO NACIONAL LTDA 
Advogado: Dr. LUIS GUSTAVO DE CÉSARO OAB/TO 2213 Dr. MATEUS MACEDO MOREIRA MORAIS OAB/TO 935-E 
Requerido: CONSTRUTORA COLINAS LTDA – ME 
Advogado: Dr. THIAGO AIRES DE OLIVEIRA OAB/TO 2347 
Requerido: MUNICIPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO 
Advogado: Dr. THIAGO RIBEIRO AMORIM OAB/TO 5027  
INTIMAÇÃO: Intimo o Municipio de Axixá do Tocantins por intermédio de seu advogado, para que comprove nesses autos o 
cumprimento da decisão de fls. 112, ou que, em caso negativo, justifique o motivo de não tê-lo feito, no prazo de 5 (cinco) dias.  
 
AUTOS Nº. 2010.0010.2950-7/0 – 6881/10 - AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: JOANA NOGUEIRA DE SOUZA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerido: DEOCLECIO GOMES FERREIRA 
Advogado: Drª. CLÉZIA AFONSO OAB/TO 2164 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto e com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, com a redação que lhe foi dada pela 
Emenda Constitucional nº 66/10, julgo procedente o pedido inaugural para decretar o divórcio de JOANA NOGUEIRA DE SOUZA 
e DEOCLÉCIO GOMES FERREIRA. Defiro também à requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que está 
assistida pela Defensoria Pública e apresentou declaração de hipossuficiência nos termos da Lei nº 1.060/50 (fl. 04). Expeça-se 
mandado de averbação, com isenção de taxas e emolumentos, por se tratar de partes beneficiárias da gratuidade judiciária, 
inclusive para alteração do nome da virago, que voltará a assinar o nome de solteira, qual seja JOANA NOGUEIRA DE SOUZA, 
conforme requerido. Pelo mesmo motivo, sem custas. P. R. I. C. Miranorte, 27 de março de 2014. CLEDSON JOSÉ DIAS 
NUNES – Juiz de Direito Titular.   
 
AUTOS Nº. 2007.0004.5121-3/0 – 5165/07 - AÇÃO: DIVÓRCIO  
Requerente: RUBENILSON CARDOSO FERNANDES 
Advogado: Dr. STALIN BEZE BUCAR OAB/TO 3348 

http://gise.tjto.jus.br/Daj/acesso/


ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3385 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 15 DEJULHO DE 2014 39 

 

 
 

Requerido: MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERNANDES 
Advogado: Dr. JACKSON MACEDO DE BRITO OAB/TO 2.934 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto e com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, com a redação que lhe foi dada pela 
Emenda Constitucional nº 66/10, julgo procedente o pedido inaugural para decretar o divórcio de RUBENILSON CARDOSO 
FERNANDES e MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERNANDES. Defiro também ao requerido os benefícios da assistência 
judiciária gratuita, uma vez que pela documentação de fl. 04/05 entendo que este seja caracterizado como pobre no sentido da 
palavra. Sem custas finais. P. R. I. C. Miranorte, 27 de março de 2014. CLEDSON JOSÉ DIAS NUNES – Juiz de Direito Titular.  
 

NOVO ACORDO 
Diretoria do Foro 

 
Portaria 

PORTARIA Nº 2275/2014 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 14 de julho de 2014. 

O DOUTOR JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA NA 

DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 133 da Lei Complementar n.º 10 de 1996-Lei Orgânica do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 098, de 19 de junho de 2012, que Institui como Feriado Municipal o dia 16 de 
julho, dia que se celebra nesta comunidade a padroeira do Município "Nossa Senhora das Graças"; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Decretar Ponto Facultativo no âmbito da Comarca de Novo Acordo - TO no dia 16 de julho de 2014. 

Art. 2º. Ficam os prazos processuais suspensos até o dia útil subsequente. 

Art. 3º. Esta portaria deverá ser publicada no átrio do Fórum local, e também enviada para publicação no Diário da 
Justiça Eletrônico, com cópia à Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral de Justiça, para fins de registros e 
publicidades. 

Art. 4º. Essa postaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

José Ribamar Mendes Júnior 
Juiz de Direito 

em substituição automática 

 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 2005.0002.3515-8/0 – EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
Requerente: LOGOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
Advogado: Rômulo Alan Ruiz OAB/TO 3438 
Requeridos: ARLEY BARBOSA CRUZ e MARICÉLIA TAVARES DUARTE CRUZ 
Advogado: Francisco José Sousa Borges OAB/TO 413-A 
Requerido: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS NETO 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Intima a parte autora para conhecimento da expedição de edital em hasta pública a ser realizada em primeira praça 
para o dia 02/09/2014, ás 14h00min e segunda praça dia 22/10/2014, às 14h00min, nos termos do DESPACHO: (...) “Vistos em 
correição. Expeça-se edital de hasta público, observado o disposto no artigo 686 e seguintes do Código de Processo Civil. 
Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 8 de maio de 2014. LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 

3ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº: 2011.0007.2205-3 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
Exequente: Nilda Rodrigues de Lima Couto  
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Advogado(a): Drª. Talyanna B. Leobas de F. Antunes  e Dr. Paulo Roberto de Oliveira   
Executada: Ana Paula Paiva de Carvalho Mendes Malta 
Advogado(a): Não Constituído  
INTIMAÇÃO-FINALIDADE: “Fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar as custas da Carta Precatória.”  
 
AUTOS Nº: 2672/2002 – ORDINÁRIA DE COBRANÇA  
Requerente: Banco do Brasil S/A 
Advogado(a): Drª. Louise Rainer Pereira Gionédis e Outros  
Requerido: Neuman de Oliveira Souza 
Advogado(a): Não Constituído  
 
INTIMAÇÃO-FINALIDADE: “Fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a locomoção do Oficial de 
Justiça.”  
 
AUTOS Nº: 3472/2004 (2004.0000.1235-5) – ORDINÁRIA DE COBRANÇA  
Requerente: Consórcio Nacional Volkswagen Ltda   
Advogado(a): Dra. Marinólia Dias dos Reis e Dr. Manoel Archanjo Dama Filho  
Requerido: Acylino Dias  
Advogado(a): Não Constituído  
INTIMAÇÃO-FINALIDADE: “Fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a locomoção do Oficial de 
Justiça.” 
 
AUTOS Nº: 2010.0006.5929-9 – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA  
Impugnante: Coopanest – Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Tocantins 
Advogado(a): Dr. Adonis Koop 
Impugnado: Ministério Público do Estado do Tocantins 
INTIMAÇÃO-DECISÃO: “Vistos em correição. (...) Pelo exposto, desacolho a impugnação da ré/impugnante, mantendo o valor 
atribuído à causa pelo autor. A impugnante arcará com o pagamento das custas do incidente, com reflexo nos honorários advocatícios, 
a serem fixados na demanda principal. (...) Oportunamente (isto é, decorrido, em definitivo, o prazo para eventual recurso), 
arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. (...) Palmas, 16 de maio de 2014. Juiz Prolator: João Alberto Mendes Bezerra Jr.” 
 
AUTOS Nº: 2010.0006.5927-2 - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
Excipiente: Coopanest – Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Tocantins 
Advogado(a): Dr. Adonis Koop 
Excepto: Ministério Público do Estado do Tocantins 
INTIMAÇÃO-DECISÃO: “Vistos em correição. (...) Pelo exposto, desacolho a exceção em apreço, restando mantida a 
competência deste Juízo. A excipiente arcará com o pagamento das custas do incidente, com reflexo nos honorários 
advocatícios, a serem fiados na demanda principal. (...). Oportunamente (isto é, decorrido, em definitivo, o prazo para eventual 
recurso), arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. (...) Palmas, 16 de maio de 2014. Juiz Prolator: João Alberto 
Mendes Bezerra Jr.” 
 
AUTOS Nº: 2006.0007.7910-5 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL   
Requerente: Sociedade Vale do Araguaia de Comunicação Ltda. (Rádio Jovem Palmas FM) 
Advogado(a): Dr. João Paula Rodrigues  
Requerido: De Paula Comércio de Alimentos (Beer Chopp) 
Advogado(a): Não Constituído   
 
INTIMAÇÃO-FINALIDADE: “Fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a locomoção do Oficial de 
Justiça.”  
 
AUTOS Nº: 2008.0002.7997-4 - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 
Requerente: Luzenira Pereira de Oliveira  
Advogado(a): Dr. Marcelo Soares Oliveira   
Requerido: Banco BGN S/A (Cetelem Brasil S/A – Credito Financiamento e Investimento) 
Advogado(a): Dr. Celso David Antunes e Dr. Luis Carlos Laurenço  
 
INTIMAÇÃO-DESPACHO: “Compulsando os autos, verifica-se que a parte postulante nas petições de fls. 93 e 94/95 é pessoa 
jurídica diversa da demanda. Assim, intime-se a promovida para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer acerca do ocorrido e, se 
for o caso, regulariza sua representação processual. No mesmo prazo, deverá a promovida manifestar-se acerca do contido á fl. 
97-verso, depositando em juízo a quantia acordada. (...) Cumpra-se. Palmas, 27 de junho de 2014. Juiz Prolator: João Alberto 
Mendes Bezerra Júnior.” 
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4ª Vara Cível 
 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº: 2011.0003.9267-3 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
REQUERENTE: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 
ADVOGADO(A): LEANDRO J.C. DE MELLO E CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB/TO 5871-A 
REQUERIDO: MAGNOLIA PEREIRA LEAL  
ADVOGADO(A): 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte requerente intimada a providenciar o recolhimento da locomoção do oficial de justiça para 
cumprimento no endereço fornecido”. 
 
AUTOS Nº: 2010.0003.0207-2 – MONITORIA 
REQUERENTE: AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADO(A): CARLOS GABINO DE SOUSA JUNIOR 
REQUERIDO: GLAUCO VINICIUS MENDES  
ADVOGADO(A): 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte requerente intimada a manifestar acerca da certidão do Oficial de justiça de fls. 70 
 
AUTOS Nº: 2007.0005.5137-4 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
REQUERENTE: KARIAN MICHELLE ARAUJO DIAS E MARIA DA GUIA ARAUJO DIAS 
ADVOGADO(A): JANAY GARCIA 
REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A  
ADVOGADO(A): 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte requerente intimada a retirar o Alvará Judicial 85/2014 
 
AUTOS Nº: 2006.0004.2115-4 – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
REQUERENTE: JERUZA DA SILVA FERREIRA 
ADVOGADO(A): FLORISMAR DE PAUL SANDOVAL 
REQUERIDO: ALETICIA ALVES NUNES E SILEIDE VIEIRA BATALHA GOMES  
ADVOGADO(A):DEFENSOR PUBLICO 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte requerente intimada acerca das Certidões do Oficial de Justiça de fls. 125 (não localização do 
requerido) fls. 131 (não localização da testemunha da parte Requerente Lucineide ) fls. 135 (não localização do Requerente) 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO 
ZACARIAS LEONARDO, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Palmas, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da lei, etc. ... FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA o Requerido YASMINE BEATRIZ LEMOS OLIVEIRA, para o disposto no campo finalidade: AUTOS Nº: 
2007.0001.4787-5 AÇÃO: MONITORIA VALOR DA CAUSA: R$ 925,60 (Novecentos e vinte e cinco reais), REQUERENTE(S): 
VALTELINA ALVES GUIMARAES ADVOGADO: MARCOS FERREIRA DAVI 
REQUERIDO(S): YASMINE BEATRIZ LEMOS OLIVEIRA FINALIDADE: CITAR: YASMINE BEATRIZ LEMOS OLIVEIRA em 
endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação supra tomar conhecimento. DESPACHO: “(...) Fls. 59: defiro, Expeça-se 
Edital de Citação da parte requerida (...).”  SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida 
Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço Municipal, Palmas - TO – Telefone nº (063) 3218-4565.O presente edital foi expedido 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do 
Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, aos 3 de junho de 2014. Eu_____ Rouseberk Ernane 
Siqueira, Escrivão Judicial em substituição que conferi e subscrevo. Zacarias Leonardo Juiz de Direito Titular 
 

5ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados, tudo 
nos termos do artigo 236 do C.P.C. 
 

Ação: Indenização por Danos Morais – 2006.0003.4910-0 
Requerente: LUANA LEOPOLDINA SABÓIA DE OLIVEIRA 
Advogado: GUSTAVO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA 
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: PAULO AFONSO DE SOUZA 
INTIMAÇÃO 1: DECISÃO: “Defiro o arresto Bacen Jud, tendo em vista que o dinheiro precede outros bens na gradação legal 
(art. 655 do CPC). Procedi à expedição de ordem eletrônica ao Banco Central para arresto de ativos financeiros titularizados pela 
parte executada. O valor da condenação foi atualizado de acordo com as planilhas em anexo. A citação ocorreu em 28/09/06; a 
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publicação da sentença ocorreu em 10/01/2011; o prazo para pagamento espontâneo se esgotou em 10/09/2013; após 10/09/13 
incidiram multa do 475-J e honorários da fase de execução. Palmas, 05 de maio de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – 
Juiz de Direito.” 
INTIMAÇÃO 2: DESPACHO: “A busca de numerário pelo sistema Bacen Jud restou frutífera, conforme planilha em anexo. 
Intime-se a parte executada para apresentar, caso queira, impugnação no prazo de 15 dias. Palmas, 26 de junho de 2014. 
Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Indenização por Danos Morais – 2006.0009.4582-0 (Apensos: 2006.0008.6821-3 e 2006.0005.5594-0) 
Requerente: COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 
Advogado: GERMIRO MORETTI 
Requerido: GERDAU AÇOS LONGOS S/A 
Advogado: MARIO PEDROSO, HENRIQUE ROCHA NETO E MIRELA SILVA PEDROSO 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte AUTORA intimada a promover o recolhimento das custas finais remanescentes no valor de R$ 33,00, 
sob pena de inclusão do seu nome na divida ativa do Estado, no prazo legal.” 
 
Ação: Impugnação ao Valor da Causa – 2006.0008.6821-3 (Apensos: 2006.0009.4582-0 e 2006.0005.5594-0) 
Requerente: GERDAU AÇOS LONGOS S/A 
Advogado: MARIO PEDROSO, HENRIQUE ROCHA NETO E MIRELA SILVA PEDROSO 
Requerido: COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 
Advogado: GERMIRO MORETTI 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte REQUERIDA intimada a promover o recolhimento das custas finais remanescentes no valor de R$ 
15,00, sob pena de inclusão do seu nome na divida ativa do Estado, no prazo legal.” 
 
Ação: Consignação em Pagamento – 2007.0008.6657-0 (Apenso: 2007.0006.5013-5) 
Requerente: SALOMÃO DE CARVALHO E ROCHA TOLENTINO LTDA 
Advogado: ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 
Requerido: FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE S/A 
Advogado: MARCIA CAETANO DE ARAÚJO 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “A parte requerida retirou alvará para levantamento de R$ 3.322,91 e comprovou que levantou R$ 
4.659,68, logo levantou os valores com acréscimo. Para levantar eventual acréscimo/correção ao valor originalmente depositado, 
caso não tenha sido contemplado no levantamento já efetuado, cabe a própria parte pedir extrato no banco. O banco repassa 
essa informação quando o interessado é parte no processo. Não comprovado em 5 dias valor remanescente a ser levantado, 
arquivem-se os dois processos com as baixas necessárias. Palmas, 09 de junho de 2014 . Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – 
Juiz de Direito.” 
 
Ação: Indenização – 2007.0010.1378-3 (Apenso: 2008.0001.6088-8) 
Requerente: GERONIMO DE OLIVEIRA JUNIOR  
Advogado: EDER BARBOSA DE SOUSA 
Requerido: INVESTCO S/A 
Advogado: WALTER OHOFUGI JUNIOR E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO 
INTIMAÇÃO: DESPACO: “Intimem-se as partes para que se manifestem indicando as provas que ainda pretendem produzir, 
justificando a necessidade de cada uma, no prazo fatal e improrrogável de 10 (dez) dias. Após, venha-me conclusos. Palmas, 
20 de junho de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Exceção de Incompetência – 2008.0001.6088-8 (Apenso: 2007.0010.1378-3) 
Excipiente: INVESTCO S/A  
Advogado: WALTER OHOFUGI JUNIOR E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO 
Excepto: GERONIMO DE OLIVEIRA JUNIOR 
Advogado: EDER BARBOSA DE SOUSA 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Dispensável o relatório por não se tratar de sentença. A excipiente, Investco S/A, expõe suas razões 
acerca da presente exceção: (...). Em que pese o brilhantismo dos argumentos da excipiente, tenho que a exceção não deve ser 
acolhida. O excepto, embora devidamente intimado, não se manifestou. Explico. A competência territorial é relativa, ou seja, é 
passível de modificação, seja pela vontade das partes ou por prorrogação oriunda de conexão ou continência das causas. No 
caso sob exame, a principal razão alegada para a modificação da competência reside no local onde os fatos teriam ocorrido. Na 
demanda apresentada, o autor informa que “é proprietário do caminhão, há vários anos, sobrevivendo dos fretes que lhe 
pagavam as indústrias/cerâmicas, pelo transporte de materiais dos barreiros até às indústrias”. Assim, nota-se que a atividade 
que o autor exercia não pode ser limitada a determinado espaço geográfico para que se considere a incompetência deste juízo. 
Na ação o que o autor deseja é a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, pois argumente que deixou de 
exercer atividade laborativa junto às cerâmicas situadas às margens do rio depois de Usina Hidrelétrica de Lajeado. Neste 
particular, cumpre salientar que o autor cabia escolher onde ingressar com a ação já que Ele prestava serviços em diversas 
localidades e que seu pedido não está atrelado ao local, mas sim àquilo que deixou de lucrar com a construção da UHE. (...). 
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Pelo exposto, deixo de acolher a exceção de incompetência apresentada e reconheço a competência desta 5ª Vara Cível para 
processar e julgar o feito. Palmas, 20 de junho de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Anulatória – 2008.0001.9740-4 
Requerente: MARIA ANGELA SILVEIRA SOARES 
Advogado: CLOVIS TEIXEIRA LOPES E RITA DE CASSIA VATTIMO ROCHA 
Requerido: LUIZ ROCHA DA SILVA FILHO 
Advogado: ANTONIO PAIM BROGLIO E MARCELO SOARES OLIVEIRA 
Requerido: LEILA KATIA DE CARVALHO ROCHA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
 
INTIMAÇÃO: “Ficam as partes AUTORA e 1ª REQUERIDA intimadas a promover o recolhimento das custas finais 
remanescentes no valor de R$ 19,32 (RATEADA entre as partes), sob pena de inclusão do seu nome na divida ativa do Estado, 
no prazo legal.” 
 
Ação: Declaratória – 2007.0010.7626-2 
Requerente: JK PINHEIRO BORGES E CIA LTDA 
Advogado: CLOVIS TEIXEIRA LOPES 
Requerido: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: OSMARINOJOSÉ DE MELO 
  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “JK Pinheiro Borges e Cia Ltda, devidamente qualificada na inicial, ajuizou a presente ação em face 
do Banco Bradesco S/A, porém posteriormente as partes peticionaram nos autos, tendo o autor renunciado ao direito sobre o 
qual se funda a ação e o réu expressado sua concordância. As partes estão devidamente representadas por seus patronos, 
sendo que na petição de renúncia acostada em 10/06/2013, tanto a representante da requerente quanto seu advogado a 
subscreveram, assim como o advogado do requerido, ao qual foram outorgados poderes especiais para tanto (fl. 281). Assim, 
não havendo quaisquer óbices ao deferimento do pedido do autor, e havendo concordância expressa do requerido, não resta 
outro caminho senão seu acolhimento. Posto isso, resolvo o mérito nos termos do art. 269, V, do Código de Processo Civil e 
DECLARO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, tudo em razão da renúncia do requerente ao direito sobre o qual se funda a ação. 
Custas remanescentes pelo autor, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários de seus patronos. O cartório 
deverá providenciar a renumeração das páginas do processo a partir da última petição acostada, em 10/06/2013, conforme 
carimbo de fl. 337v. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Palmas, 23 de maio de 2014. Ass. Jordan 
Jardim – Juiz de Direito Auxiliar do NACOM.” 
 
Ação: Reparação de Danos Morais e/ou Materiais – 2008.0000.6687-3 
Requerente: CIROMAR SILVA E MARCIA DIAS DA SILVA 
Advogado: MARCELO SOARES OLIVEIRA 
Requerido: ADALTO RODRIGUES DA SILVA E MANOEL CRUZ DA SILVA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Dispensado o relatório. Primeiramente, cumpre-me destacar que embora presentes os pressupostos 
processuais, a presente ação não pode seguir seu destino por lhe faltar as condições da ação relativas ao interesse processual, 
matérias que podem e devem ser reconhecidas de ofício uma vez que constituem questões de ordem pública. À fl. 269 consta 
que os exequentes foram intimados, para no prazo de 15 dias para requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção e 
arquivamento, contudo, os autores quedaram-se inerte até o presente momento. O feito deve ser extinto, visto que, há ausência 
de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual. Posto isso, JULGO O PROCESSO sem resolução do mérito, 
nos termos do art. 267, III do CPC. proceda-se a baixa da restrição anotada perante o Renajud. Sem honorários. Eventuais 
custas a cargo do requerente. Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I. Palmas, 02 de junho de 2014. 
Ass. Manuel de Faria Reis Neto – Juiz de Direito Auxiliar do NACOM.” 
 
Ação: Reintegração de Posse – 2008.0000.9010-3 (Apenso: 2008.0001.6657-6) 
Requerente: IRONDI ROSA DE BASTOS E MARILENE FERNANDES SANTIAGO BASTOS 
Advogado: GISELE DE PAULA PROENÇA 
Requerido: JOSÉ ROGÉRIO DA MOTA COSTA E CÉLIA MOURA RIBEIRO MOTA 
Advogado: CORIOLANO SANTOS MARINHO 
 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Os requerentes na fl. 490 informa aos autos a desistência da petição inicial uma vez que a ação de 
reintegração houve a perda do objeto, todavia, requereu outros pedidos e causa de pedir. Entretanto no art. 264 do CPC diz que 
uma vez citado o réu, o autor dependerá da sua concordância para modificar o pedido ou a causa de pedir, não havendo 
modificação das partes, exceto aquelas autorizadas por lei. Portanto, intime-se os requeridos, para que manifestem das fls. 
490-494 dos autos. Cumpra-se. Palmas, 29 de maio de 2014. Ass. Océlio Nobre da Silva – Juiz de Direito Auxiliar do NACOM.”  
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Ação: Impugnação à Assistência Judiciária – 2008.0001.6657-6 (Apenso: 2008.0000.9010-3) 
Requerente: IRONDI ROSA DE BASTOS E MARIELE FERNANDES SANTIAGO BASTOS 
Advogado: GISELE DE PAULA PROENÇA 
Requerido: JOSÉ ROGÉRIO DA MOTA COSTA E CÉLIA MOURA RIBEIRO MOTA 
Advogado: CORIOLANO SANTOS MARINHO 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Irondi Rosa Bastos e Mariele Fernandes Santiago, devidamente qualificada no feito, ajuizou a 
presente impugnação aos benefícios da assistência judiciária em face de Jose Rogerio da Mota Costa e Celia Moura Ribeiro 
Mota, também qualificado nos autos, alegando, em suma, que os impugnados têm condições financeiras para arcar com o 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de comprovação de insuficiência de 
recurso, todavia, requer ao final, a procedência da impugnação, com consequente condenação dos impugnados ao pagamento 
das custas processuais. Instado o impugnado reafirmou que não possui condições para suportar as despesas processuais, 
ressaltando que afirmou na própria inicial não possuir condições de arcar com as custas e honorários. Vieram-me os autos 
conclusos. A princípio, mister salientar nos autos da impugnação não foi produzida nenhuma prova. O impugnante sustentou seu 
pedido em prova emprestada. Já o impugnado nenhuma prova produziu para o fim de provar sua hipossuficiência financeira. 
Nota-se que o impugnado/requerente nem mesmo juntou aos autos principais declaração de próprio punho, no qual deveria 
afirmar que não possui condições de arcar com os custos processuais, requisito esse indispensável pela Lei 1060/50. Ante o 
exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e condeno o impugnado ao pagamento das custas processuais iniciais. 
Decorrido o prazo legal, ao contador para o cálculo das custas e despesas processuais, destes autos e dos autos principais, 
arquivando-se os presentes autos, com observância das formalidades legais. Intimem-se. Palmas, 29 de maio de 2014. Ass. 
Océlio Nobre da Silva – Juiz de Direito Auxiliar do NACOM.” 
 
Ação: Indenização – 2008.0000.9164-9 
Requerente: ANTONIO CORDEIRO DA SILVA  
Advogado: PEDRO D. BIAZOTTO E AIRTON A. SCHUTZ 
Requerido: INVESTCO S/A 
Advogado: WALTER OHOFUGI JUNIOR E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “(...). Posto isso e com esteio no art. 269, I, do CPC resolvo o mérito e, em consequência, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Autor condeno a requerida no pagamento da importância de R$ 14.372,48 
(quatorze mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), a título de indenização pela desapropriação do imóvel. 
Sobre o valor da condenação incidirá correção monetária nos termos do art. 15-B, do DL nº 3.365/41, com a redação dada pela 
MC nº 1.577/97 (atualmente MP 2.183-56/01) e juros compensatórios a partir da data da efetiva ocupação do imóvel 
(25/09/2001), a teor das Súmulas 69, 113 e 114 do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a requerida no pagamento de 
honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Condeno a requerida no 
pagamento das custas processuais. Publique-se .Registre-se. Intime-se. Palmas, 29 de maio de 2014. Ass. Océlio Nobre da 
Silva – Juiz de Direito Auxiliar do NACOM.” 
 
Ação: Exceção de Incompetência – 2008.0004.7151-4 (Apensos: 2006.0004.0264-8 e 2006.0004.6537-2) 
Excipiente: ITELVO ALVES PIMENTA  
Advogado: JOÃO CAETANO FILHO 
Excepto: AGRINS COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA 
Advogado: HUGO BARBOSA MOURA  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Itelvo Alves Pimenta suscitou exceção de incompetência alegando a existência de ação de execução 
proposta na Comarca de Rio Verde – GO relativa, entre outras, às duplicatas executadas nos autos da ação nº 2006.0004.0264-
8. Assim, face a continência existente, afirma ser competente o juiz da 2ª Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública 
daquela comarca para o processamento e julgamento das ações que aqui tramitam (2006.0004.0264-8 e 2006.0004.6537-2). A 
ação ajuizada naquela Comarca contempla a execução das duplicatas nºs. 111, 118, 145 e 119. A parte apresentou contestação 
em 14/10/2005. A ação cautelar de arresto e a execução, que tramitam perante esta 5ª Vara Cível, foram 
protocoladas17/05/2006 e 31/10/2006, respectivamente e o objeto destas são as duplicatas de nºs. 118 e 145. De acordo com o 
art. 219 do CPC a citação válida torna prevento o juiz. Não há que se olvidar que esta ocorreu em primeiro lugar perante a 2ª 
Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Rio Verde e que o objeto da execução e da respectiva ação 
cautelar de arresto que tramitam perante este juízo está contido na demanda protocolada naquela Comarca. Pelo exposto, 
ACOLHO A EXCEÇÃO e reconheço a competência do juízo da 2ª Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca 
de Rio Verde, pelo que determino o encaminhamento dos presentes autos para reunião dos feitos, nos termos do art. 105 do 
CPC, para se evitar a possibilidade de decisões conflitantes entre os juízes de primeiro grau. Palmas, 20 de junho de 2014. Ass. 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Execução – 2006.0004.0264-8 (Apensos: 2008.0004.7151-4 e 2006.0004.6537-2) 
Exequente: AGRINS COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA  
Advogado: HUGO BARBOSA MOURA  
Executado: ITELVO ALVES PIMENTA  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
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INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Itelvo Alves Pimenta suscitou exceção de incompetência alegando a existência de ação de execução 
proposta na Comarca de Rio Verde – GO relativa, entre outras, às duplicatas executadas nos autos da ação nº 2006.0004.0264-
8. Assim, face a continência existente, afirma ser competente o juiz da 2ª Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública 
daquela comarca para o processamento e julgamento das ações que aqui tramitam (2006.0004.0264-8 e 2006.0004.6537-2). A 
ação ajuizada naquela Comarca contempla a execução das duplicatas nºs. 111, 118, 145 e 119. A parte apresentou contestação 
em 14/10/2005. A ação cautelar de arresto e a execução, que tramitam perante esta 5ª Vara Cível, foram 
protocoladas17/05/2006 e 31/10/2006, respectivamente e o objeto destas são as duplicatas de nºs. 118 e 145. De acordo com o 
art. 219 do CPC a citação válida torna prevento o juiz. Não há que se olvidar que esta ocorreu em primeiro lugar perante a 2ª 
Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Rio Verde e que o objeto da execução e da respectiva ação 
cautelar de arresto que tramitam perante este juízo está contido na demanda protocolada naquela Comarca. Pelo exposto, 
ACOLHO A EXCEÇÃO e reconheço a competência do juízo da 2ª Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca 
de Rio Verde, pelo que determino o encaminhamento dos presentes autos para reunião dos feitos, nos termos do art. 105 do 
CPC, para se evitar a possibilidade de decisões conflitantes entre os juízes de primeiro grau. Palmas, 20 de junho de 2014. Ass. 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Cautelar de Arresto – 2006.0004.6537-2 (Apensos: 2008.0004.7151-4 e 2006.0004.0264-8) 
Requerente: AGRINS COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA  
Advogado: HUGO BARBOSA MOURA  
Requerido: ITELVO ALVES PIMENTA  
Advogado: RENUNCIARAM 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Itelvo Alves Pimenta suscitou exceção de incompetência alegando a existência de ação de execução 
proposta na Comarca de Rio Verde – GO relativa, entre outras, às duplicatas executadas nos autos da ação nº 2006.0004.0264-
8. Assim, face a continência existente, afirma ser competente o juiz da 2ª Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública 
daquela comarca para o processamento e julgamento das ações que aqui tramitam (2006.0004.0264-8 e 2006.0004.6537-2). A 
ação ajuizada naquela Comarca contempla a execução das duplicatas nºs. 111, 118, 145 e 119. A parte apresentou contestação 
em 14/10/2005. A ação cautelar de arresto e a execução, que tramitam perante esta 5ª Vara Cível, foram 
protocoladas17/05/2006 e 31/10/2006, respectivamente e o objeto destas são as duplicatas de nºs. 118 e 145. De acordo com o 
art. 219 do CPC a citação válida torna prevento o juiz. Não há que se olvidar que esta ocorreu em primeiro lugar perante a 2ª 
Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Rio Verde e que o objeto da execução e da respectiva ação 
cautelar de arresto que tramitam perante este juízo está contido na demanda protocolada naquela Comarca. Pelo exposto, 
ACOLHO A EXCEÇÃO e reconheço a competência do juízo da 2ª Vara Cível, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca 
de Rio Verde, pelo que determino o encaminhamento dos presentes autos para reunião dos feitos, nos termos do art. 105 do 
CPC, para se evitar a possibilidade de decisões conflitantes entre os juízes de primeiro grau. Palmas, 20 de junho de 2014. Ass. 
Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Indenização por Danos Morais – 2008.0010.1014-6 (Apenso: 2009.0006.5355-6) 
Requerente: ALESSANDRA ANDRADE REZENDE 
Advogado: KEYLA MARCIA GOMES ROSAL E ELAINE AYRES BARROS 
Requerido: LEANDRO DIAS TEIXEIRA E MARLOSA RUFINO DIAS 
Advogado: MARLOSA RUFINO DIAS 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte REQUERIDA intimada a promover o recolhimento das custas finais remanescentes no valor de R$ 
149,42, sob pena de inclusão do seu nome na divida ativa do Estado, no prazo legal.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2008.0008.1957-0 (Apenso: 2004.0000.2770-0) 
Requerente: ITAU SEGUROS S/A  
Advogado: MARINÓLIA DIAS DOS REIS 
Requerido: IONE COSTA OLIVEIRA CESAR 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Itau Seguros S/A ajuizou a presente ação em face de Ione Costa Oliveira Cesar, ambos devidamente 
qualificados na inicial, requerendo a busca e apreensão de um veículo, porém, posteriormente requereu a homologação de 
pedido de desistência (fl. 49). A ação principal já foi julgada, e o direito objeto da lide admite a desistência. Desta forma, não 
havendo óbices ao deferimento deste pedido, não resta outro caminho senão sua homologação. Posto isso, HOMOLOGO O 
PEDIDO DE DESISTÊNCIA e decreto a extinção do processo nos termos do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno 
o autor ao pagamento das custas processuais e determino a expedição dos ofícios requisitados à fl. 49. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Palmas, 22 de maio de 2014. Ass. Océlio Nobre da Silva – Juiz de Direito Auxiliar do 
NACOM.” 
 
Ação: Anulatória – 2008.0008.1963-4 (Apenso: 2004.0000.4547-4) 
Requerente: ELISABETE MARIA PASCHOAL FREGONESI E LEONARDO FREDERICO FREGONESI  
Advogado: MARCELA JULIANA FREGONESI 
Requerido: PAULO RENATO DE LIMA 
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Advogado: FRANCISCO OSVALDO CORREA 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Quanto ao pedido de busca pelo endereço da Sra. Cleonice Souza Lima, este deve ser indeferido. 
Explico. Indicar o correto endereço da parte adversa na petição inicial, bem como diligenciar em busca desse endereço, é tarefa 
que incumbe à parte autora. É importante observar que o Judiciário não é órgão de investigação, sendo que cada vez mais as 
partes querem atribuir ao órgão julgador tarefas que são de sua responsabilidade. Nesse sentido: (...). Isto posto, INDEFIRO O 
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ao TSE ou TRE-MG e determino à parte que diligencie no sentido de localizar o 
endereço da Sra. Cleonice  Souza Lima, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Saliento que demonstrado o 
esgotamento das tentativas de localização do endereço supramencionado, a parte deverá requerer o que entender de direito no 
prazo acima assinalado. Palmas, 02 de junho de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Obrigação de Fazer – 2008.0008.6325-0 
Requerente: MARGUETH RIBEIRO MACHADO 
Advogado: PEDRO CARVALHO MARTINS E TARCIO FERNANDES DE LIMA 
Requerido: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 
Advogado: EDUARDO LUIZ BROCK 
INTIMAÇÃO: “Ficam as partes INTIMADAS acerca do retorno dos autos a esta instância singela, para que a parte interessada 
requeira o que entender de direito, dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses, sob pena de arquivamento (art. 475-J, § 5º do 
CPC).” 
 
Ação: Indenização por Danos Morais – 2009.0005.9899-7 
Requerente: ZENNIA SILVA NUNES 
Advogado: KLLECIA KALHIANE MOTA COSTA 
Requerido: COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CELTINS 
Advogado: SÉRGIO FONTANA E CRISTIANE GABANA 
Requerido: LOGOS IMOBILIÁRIA  
Advogado: RÔMULO ALAN RUIZ 
INTIMAÇÃO: “Ficam as partes REQUERIDAS/EXECUTADAS intimadas a promover o recolhimento das custas finais 
remanescentes no valor de R$ 85,00 e Taxa Judiciária a ser calculada (RATEADA entre as executadas/requeridas), sob pena de 
inclusão do seu nome na divida ativa do Estado, no prazo legal.” 
 
Ação: Execução – 2010.0001.0595-1 
Exequente: BANCO BRADESCO S.A 
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO 
Executado: PALMAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA E OUTROS 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, ficam as partes, através de seus 
procuradores, INTIMADAS acerca da transformação dos autos acima identificados para meio eletrônico e que sua tramitação 
será EXCLUSIVAMENTE por essa forma, tendo sido realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC, módulo 1º grau, onde 
recebeu o número 5004664-74.2010.827.2729. Por fim, ficam INTIMADAS que após essa publicação o processo físico será 
arquivado e baixado no SPROC com a fase “BAIXA POR DIGITALIZAÇÃO”. Advertência: É obrigatório o cadastramento dos 
advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no E-PROC/TJTO, nos moldes do art. 
2º da Lei nº 11.419/2006. Palmas, 15 de julho de 2014. Dinorá Nunes Oscar Ferreira – Técnica Judiciária de 1ª Instância.” 
 
Ação: Execução de Sentença – 2010.0003.00120-3 
Exequente: VANDA PIO CAJANGO E OUTROS 
Advogado: ROMULO ALAN RUIZ 
Executado: RUTH MOREIRA DE JESUS SANTANA E OUTROS 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: “Objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, ficam as partes, através de seus 
procuradores, INTIMADAS acerca da transformação dos autos acima identificados para meio eletrônico e que sua tramitação 
será EXCLUSIVAMENTE por essa forma, tendo sido realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC, módulo 1º grau, onde 
recebeu o número 5004668-14.2010.827.2729. Por fim, ficam INTIMADAS que após essa publicação o processo físico será 
arquivado e baixado no SPROC com a fase “BAIXA POR DIGITALIZAÇÃO”. Advertência: É obrigatório o cadastramento dos 
advogados que queiram enviar petições e recursos ou praticar atos processuais em geral no E-PROC/TJTO, nos moldes do art. 
2º da Lei nº 11.419/2006. Palmas, 15 de julho de 2014. Dinorá Nunes Oscar Ferreira – Técnica Judiciária de 1ª Instância.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2010.0007.8566-9 
Requerente: BV FINANCEIRA CIF S/A 
Advogado: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, PAULO HENRIQUE FERREIRA E FLÁVIA DE ALBUQUERQUE LIRA 
Requerido: GEAN CUNHA VIANA 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
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INTIMAÇÃO: “Fica a parte AUTORA intimada a promover o recolhimento das custas finais remanescentes no valor de R$ 13,53, 
sob pena de inclusão do seu nome na divida ativa do Estado, no prazo legal.” 
 
Ação: Revogação de Mandato – 2010.0009.2005-1 (Apenso: 2010.0011.1304-4) 
Requerente: MARCELO MARQUES SAAR  
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
Requerido: RODRIGO MOREIRA DA CUNHA 
Advogado: PUBLIO BORGES ALVES 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: Trata-se de ação de Revogação de Mandato c/c a Reparação de Danos com Pedido de Antecipação de 
Tutela de Reintegração de Posse no que pese a uma veiculo Toyota Hilux SW4 SRV 4x4, modelo 2009, diesel, cor prata. Na 
presente demanda o requerente faz pedido de justiça gratuita. Como sabido, a Lei 1060/50, ao disciplinar os benefícios da 
assistência judiciária gratuita como corolário ao acesso à justiça, determina que, para que o magistrado defira a gratuidade, a 
parte requerente deve juntar declaração de miserabilidade. Ocorre, entretanto, que é pacífico o entendimento que dita declaração 
de hipossuficiência financeira não gera presunção absoluta da condição alegada, podendo o magistrado, pelas circunstâncias do 
caso, indeferir o pedido de justiça gratuita. É esse o entendimento do TJDFT, que repete o entendimento mais atualizado do STJ: 
(...). O benefício da justiça gratuita foi criado para alcançar somente aqueles que efetivamente dele necessitam. A assistência 
judiciária gratuita não se afigura ato de benevolência, mas meio necessário a viabilizar o acesso isonômico a todos os que 
buscam a tutela jurisdicional. Portanto, deve ser criteriosamente concedida. Considerando o disposto no art. 5º da Constituição 
Federal, é possível ao Magistrado denegar de ordinário o benefício quando concluir que o postulante não se enquadra na 
condição de hipossuficiente para os fins legais. Assim agindo, a concessão da gratuidade de justiça abarcará somente os 
jurisdicionados que efetivamente se encontrem em estado de miserabilidade jurídica, e, desse modo, a Lei 1.060/50 atingirá os 
fins sociais para os quais foi criada. Assim, observo que, no caso, o requerente não juntou a declaração de hipossuficiência. 
Ainda, observo que o valor do veiculo objeto da lide não é baixo (somam mais de 120 mil reais), ou seja, pelo negócio jurídico 
realisado, em razão do valor, presume que não há hipossificiência. Assim, indefiro o pedido de gratuidade e determino a 
intimação do requerente para pagar custas e despesas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de baixa na 
distribuição. P.R.I. Palmas, 22 de maio de 2014. Ass. Jordan Jardim – Juiz de Direito Auxiliar do NACOM.”  

 
Ação: Impugnação à Assistência Judiciária – 2010.0011.1304-4 (Apenso: 2010.0009.2005-1) 
Requerente: RODRIGO MOREIRA DA CUNHA  
Advogado: PUBLIO BORGES ALVES 
Requerido: MARCELO MARQUES SAAR 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO    
 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Dispensável relatório, posto que se trata de mera sentença extintiva. (...). No processo principal nº 
2010.0009.2005-1 houve uma decisão de indeferimento da justiça gratuita. Assim, verifico que acorrentou a perda do objeto no 
feito, faculdade contemplada pelo art. 267, inciso VI, do CPC, a que não vejo razão para deixar de acolher. Posto isso, 
considerando a perda superveniente do objeto, DECLARO O PROCESSO EXTINTO sem resolução de mérito nos termos do art. 
267, VI do CPC. Determino ainda, o desentranhamento dos documentos acostado a inicial. Sem honorários. Eventuais custas a 
cargo da requerente. Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I. Palmas, 22 de maio de 2014. Ass. 
Jordan Jardim – Juiz de Direito Auxiliar do NACOM.” 
 
Ação: Execução por Quantia Certa – 2010.0010.5138-3 
Exequente: EDSON FELICIANO DA SILVA  
Advogado: MARCOS AIRES RODRIGUES 
Executado: CELSO TEIXEIRA DA SILVA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO    
 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios apresentado por Edson Feliciano da 
Silva em face de Celso Teixeira da Silva. As partes estão qualificadas na inicial e contestação, respectivamente. O autor 
apresentou cópias das atuações apresentadas em favor do seu então constituinte, bem como contrato entabulado com este. 
Citado regularmente, o Requerido por meio da Defensoria Pública, compareceu alegando desavenças entre as partes no curso 
da lide originária, inclusive com agressões físicas; narra ainda que houve a renúncia apresentada pelo advogado; em face da 
renúncia teria operada a prescrição do direito de cobrança. Eis o relatório, em breve resumo. Passo a decidir. Estão presentes os 
pressupostos processuais e condições da ação. (...). Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 
condenar o Requerido ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que será corrigida monetariamente INPC, a partir 
da data que cessou a prestação de serviços, ou seja, 07/11/2005, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 
citação.  Processo extinto com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes que desde já fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Deixo de conceder 
gratuidade processual ao Requerido, tendo em vista que os autos demonstram capacidade financeira, evidenciado, entre outros 
motivos pela contratação de advogados particulares e a existência de significativo patrimônio que não pode de forma alguma ser 
desconsiderado. P.R.I. Palmas, 20 de junho de 2014. Ass. Lauro Augusto Moreira Maia – Juiz de Direito.” 



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3385 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 15 DEJULHO DE 2014 48 

 

 
 

Ação: Busca e Apreensão – 2010.0012.4812-8 (Apenso: 2010.0006.8742-0) 
Requerente: BANCO GMAC S/A 
Advogado: DANILO DI REZENDE BERNARDES 
Requerido: IZIDORO ANTONIO GRIGOLO 
Advogado: ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES E SAMUEL LIMA LINS 
INTIMAÇÃO: “Fica a parte AUTORA através do seu procurador INTIMADA a dar prosseguimento ao feito e requerer o que 
entender de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” 
 
INTIMAÇÕES ÀS PARTES 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
Ação: Declaratória – 2010.0006.8913-9 
Requerente: CAMILA COELHO NERIS 
Advogado: MARCELO SOARES OLIVEIRA 
Requerido: LDM COMÉRCIO NERIS 
Advogado: CLÓVIS TEIXEIRA LOPES 
Requerido: TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE PALMAS – TO 
Advogado: MÔNICA TORRES COELHO 
INTIMAÇÃO: “Ficam as partes, pelos seus patronos, INTIMADAS da digitalização dos presentes autos, transformando-os do 
meio físico para o meio eletrônico, passando a tramitar sob o Nº 500.4604-04.2010.827.2729. A partir desta publicação, qualquer 
envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser efetuadas exclusivamente via E-
Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 7/2012, publicada em 04/10/2012 
no diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. Ficam os advogados INTIMADOS ainda de que deverão, no prazo de 10 (dez) 
dias, promover, caso não haja feito, o seu cadastramento, cientes de que serão realizadas as suas intimações posteriores em 
meio eletrônico. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Palmas, 14 de julho de 2014. Lauro Augusto Moreira Maia, 
Juiz de Direito”. 
 
Ação: Indenização – 2010.0008.7816-0 
Requerente: ARTHUR ROBERTO DA LUZ GLOCKSHUBER 
Advogado: GISELE DE PAULA PROENÇA e VALDONEZ SOBREIRA DE LIMA 
Requerido: CENTRO EDUC. DE INFORMÁTICA PROFISSIONALIZANTE DO TOCANTINS LTDA 
Advogado: JOSÉ LAERTE DE ALMEIDA e RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES 
INTIMAÇÃO: “Ficam as partes, pelos seus patronos, INTIMADAS da digitalização dos presentes autos, transformando-os do 
meio físico para o meio eletrônico, passando a tramitar sob o Nº 500.4648-23.2010.827.2729. A partir desta publicação, qualquer 
envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser efetuadas exclusivamente via E-
Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 7/2012, publicada em 04/10/2012 
no diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. Ficam os advogados INTIMADOS ainda de que deverão, no prazo de 10 (dez) 
dias, promover, caso não haja feito, o seu cadastramento, cientes de que serão realizadas as suas intimações posteriores em 
meio eletrônico. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Palmas, 14 de julho de 2014. Lauro Augusto Moreira Maia, 
Juiz de Direito”. 
 
Ação: Declaratória – 2010.0008.5240-4 
Requerente: VALDIRENE PEREIRA RESENDE 
Advogado: SAMUEL LIMA LINS e ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES 
Requerido: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 
Advogado: CELSO MARCON e NUBIA CONCEIÇÃO MOREIRA 
INTIMAÇÃO: “Ficam as partes, pelos seus patronos, INTIMADAS da digitalização dos presentes autos, transformando-os do 
meio físico para o meio eletrônico, passando a tramitar sob o Nº 500.4663-89.2010.827.2729. A partir desta publicação, qualquer 
envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser efetuadas exclusivamente via E-
Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 7/2012, publicada em 04/10/2012 
no diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. Ficam os advogados INTIMADOS ainda de que deverão, no prazo de 10 (dez) 
dias, promover, caso não haja feito, o seu cadastramento, cientes de que serão realizadas as suas intimações posteriores em 
meio eletrônico. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Palmas, 14 de julho de 2014. Lauro Augusto Moreira Maia, 
Juiz de Direito”. 
 
Ação: Revisional de Contrato Bancário – 2010.0007.3938-1 
Requerente: PAULO PEREIRA DA COSTA 
Advogado: JÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS COSTA 
Requerido: BANCO ABN AMRO REAL 
Advogado: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 
INTIMAÇÃO: “Ficam as partes, pelos seus patronos, INTIMADAS da digitalização dos presentes autos, transformando-os do 
meio físico para o meio eletrônico, passando a tramitar sob o Nº 500.4667-29.2010.827.2729. A partir desta publicação, qualquer 
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envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser efetuadas exclusivamente via E-
Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 7/2012, publicada em 04/10/2012 
no diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. Ficam os advogados INTIMADOS ainda de que deverão, no prazo de 10 (dez) 
dias, promover, caso não haja feito, o seu cadastramento, cientes de que serão realizadas as suas intimações posteriores em 
meio eletrônico. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Palmas, 14 de julho de 2014. Lauro Augusto Moreira Maia, 
Juiz de Direito”. 
 

Ação: Execução – 2009.0011.8947-0 
Requerente: SOLVOCHEM EUROPE B. V.  
Advogado: JOÃO PAULA RODRIGUES e FABIANNA CONTI DELLA MANNA 
Requerido: TUBOPLÁS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA. 
Advogado: FERNANDO JORGE DAMHA FILHO 
INTIMAÇÃO: “Ficam as partes, pelos seus patronos, INTIMADAS da digitalização dos presentes autos, transformando-os do 
meio físico para o meio eletrônico, passando a tramitar sob o Nº 500.4040-59.2009.827.2729. A partir desta publicação, qualquer 
envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral, deverão ser efetuadas exclusivamente via E-
Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006 e art. 1º § 3º da Instrução Normativa nº 7/2012, publicada em 04/10/2012 
no diário da Justiça Eletrônico nº 2972, página 2. Ficam os advogados INTIMADOS ainda de que deverão, no prazo de 10 (dez) 
dias, promover, caso não haja feito, o seu cadastramento, cientes de que serão realizadas as suas intimações posteriores em 
meio eletrônico. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Palmas, 14 de julho de 2014. Lauro Augusto Moreira Maia, 
Juiz de Direito”. 
 

2ª Vara Criminal 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 5001361-23.2008.827.2729– Ação Penal 
Autor: Ministério Público 
Processado(s): Samuel Rosa Rodrigues.. 
Advogado(s): Rômulo Ubirajara Santana OAB/TO 1710.  
INTIMAÇÃO: Conforme Instrução Normativa nº 07/2012, § 3º, do Egrégio Tribunal de Justiça, ficam as partes intimadas que os 
presentes autos foram inseridos no Sistema E-PROC sob o nº 5001361-23.2008.827.2729, e que sua tramitação será 
exclusivamente por essa forma, sendo obrigatório o cadastramento dos advogados que queiram enviar petições e recursos ou 
praticar atos processuais em geral no e-Proc/TJTO, nos moldes do art. 2º da Lei 11.419/2006. 
 
Fica à parte intimada por meio de seu procurador dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS: 5001361-23.2008.827.2729– Ação Penal 
Autor: Ministério Público 
Processado(s): Samuel Rosa Rodrigues.  
Advogado (s): Dr. Rômulo Ubirajara Santana OAB/TO 1710. 
Reiteração de Intimação: para no prazo de lei, apresentar as razões do recurso de apelação. Palmas-TO, 14.07.2014 - 
Francisco de Assis Gomes Coelho – juiz de direito. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Boletim nº 75/2014 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
 
Autos: 5000466-33.2006.827.2729 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Requerente: W. S. C. 
Advogado: DR. FABRÍCIO DIAS BRAGA DE SOUSA 
Requerido: A. G. DA S. 
Advogado: DR. MIRALDO JR VILELA MARQUES 
DESPACHO: “Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 06 de agosto de 2014, às 14:30h. Intime-se a parte 
autora pessoalmente, bem como o seu defensor na forma pertinente. Intime-se o requerido apenas por seu douto advogado. 
Intimem-se as testemunhas da autora arroladas na inicial para comparecerem ao ato. Cumpra-se. Palmas/TO, 02 de julho de 
2014. Odete Batista Dias Almeida – Juíza de Direito. 
 
Autos: 5004539-09.2010.827.2729 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Requerente: G. I. F. DA S. 
Advogado: DR. ANTONIO CESAR MELLO 
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Requerido: D. F. DA S. 
Advogado: DR. JOSÉ CARLOS DUARTE DE PAULA 
CERTIDÃO: “Certifico que, de ordem da MMª Juíza , a audiência designada para 08/07/2014 às 15:00h, foi redesignada, para o 
dia 04 de agosto de 2014, às 15:00, haja vista que nos dias úteis em que há jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo de 2014, o expediente e o atendimento ao público externo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins ocorrerá 
das 8 às 13 horas, ininterruptamente (Portaria n. 1772 de 28/05/2014). Palmas/TO, 07 de julho de 2014. Silmara Sousa Cruz 
Mota – Escrivã Judicial. 
 
Autos: 5012415-10.2013.827.2729  
Ação:  ALIMENTOS 
Exequente: A. A. V. L. 
Advogado: DR. FABRICÍO DIAS BRAGA DE SOUSA 
Executado: A. DE S. L. 
Advogado: DR. JULYANA PATRÍCIO DE ALMEIDA 
DESPACHO: “Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 
justificando sua finalidade, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Palmas/TO, 02 de junho de 2014. Odete Batista Dias Almeida – 
Juíza de Direito. 
 

2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2009.0000.0778-6 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
Requerente: JOÃO PEREIRA DE MOURA SILVA 
Adv.: ELIZABETE ALVES LOPES – OAB/TO 3282 
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: PUBLIO BORGES ALVES – PROC. GERAL DO MUNICIPIO 
 
DESPACHO: “Ante o noticiado pela parte requerente à fl. 55, INTIME-SE-A novamente pra, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 
nos autos se efetivamente pretende produzir provas orais e/ou materiais. (...). Palmas-TO, 26 de junho de 2014. (As) Agenor 
Alexandre da Silva – Juiz de Direito Designado – Portaria TJ/TO nº 787 nº 3307 de 17/03/2014.” 
 
AUTOS: 2009.0006.5098-0 – OBRIGAÇÃO DE FAZER 
Requerente: LUCAS FERNANDO ALVES COSTA CARDOSO 
Adv.: FREDDY ALEJANDRO S. ANTUNES – DEFENSOR PUBLICO 
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS 
Adv.: PUBLIO BORGES ALVES – PROC. GERAL DO MUNICIPIO 
 
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para o efeito de consolidar em definitivo a decisão 
proferida às fls. 19/22, e determinar que o Município de Palmas viabilize ao demandante o fornecimento regular dos seguintes 
medicamentos: “Decadron 0.75g (60 comp. Orla), Plurair (1 frasco), Vacina específica para ácaros (1 unidade injetável)”, nas 
quantidades prescritas e pelo tempo necessário, devidamente comprovado pela parte requerente, sob as sanções já cominadas 
na decisão Antecipatória concedida às fls. 19/22. Deixo de CONDENAR a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas, 
taxa judiciária e emolumentos por estar isenta: “As custas e emolumentos – cuja natureza tributária é reconhecida pelo STF – 
constituem Receita Pública, não devendo exigir da Fazenda Pública o pagamento a tal título” – Leonardo Carneiro da Cunha – A 
Fazenda Pública em Juízo - 11ª edição: 2013 – São Paulo – Ed. Dialética – pg. 129), ressalvado as despesas em sentido estrito 
(ex.: prova pericial). (...). CONDENO a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios à parte contraria 
no montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, por não haver valor de 
condenação. Nos termos preconizados pelo art. 475, inciso I, do diploma instrumental civil, há o reexame necessário. Assim, em 
não havendo recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para douta apreciação. 
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. Palmas, em 17 de junho de 2014. (As) Agenor Alexandre da Silva – Juiz de 
Direito Designado – Portaria TJ/TO nº 787 nº 3307 de 17/03/2014.” 
 
AUTOS: 2009.0003.8324-9 – EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Requerente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Adv.: LEONARDO TARRAGÔ RODRIGUES – PROC. CHEFE SUBST. DA UNIÃO 
Requerido: FRANCISCO DIAS 
Adv.: ALCIDINO DE SOUZA FRANCO – OAB/TO 2616-A 
 
DESPACHO: “INTIME-SE o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar concordância ou não ao pedido de fls. 79/81. 
Palmas-TO, 10 de julho de 2014. (As) Agenor Alexandre da Silva – Juiz de Direito Designado – Portaria TJ/TO nº 787 nº 3307 de 
17/03/2014.” 
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3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 152/2002 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Requerente: MOISES NOGUEIRA AVELINO   
Advogado: ILDO JOÃO COTICA JÚNIOR   
Requerido: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: DR. ENIR BRAGA  
Litisconsorte: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
Advogado: DR. ALBERTO SEVILHA  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
ATO PROCESSUAL: “(...). Nos termos do Provimento 002/2011-CGJ, Ficam as partes litigantes desses autos devidamente 
intimados para no prazo de 15 (dez) dias sob pena de Arquivamento, manifestar nos autos acerca do retorno dos autos que se 
encontravam no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à 3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos”. Palmas-
TO, 15 de Julho de 2014 
 

Autos nº 730/2002 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Requerente: MOISES NOGUEIRA AVELINO   
Advogado: ILDO JOÃO COTICA JÚNIOR   
Requerido: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: DR. ENIR BRAGA  
Litisconsorte: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
Advogado: DR. ALBERTO SEVILHA  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
ATO PROCESSUAL: “(...). Nos termos do Provimento 002/2011-CGJ, Ficam as partes litigantes desses autos devidamente 
intimados para no prazo de 15 (dez) dias sob pena de Arquivamento, manifestar nos autos acerca do retorno dos autos que se 
encontravam no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à 3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos”. Palmas-
TO, 15 de Julho de 2014 
 

Autos nº  720/2002 
AÇÃO: COBRANÇA 
Requerente: DATER PROJETOS E MONTAGENS LTDA   
Advogado: MÁRCIA AYRES DA SILVA  
Requerido: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS – CODETINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
ATO PROCESSUAL: “(...). Nos termos do Provimento 002/2011-CGJ, Ficam as partes litigantes desses autos devidamente 
intimados para no prazo de 15 (dez) dias sob pena de Arquivamento, manifestar nos autos acerca do retorno dos autos que se 
encontravam no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à 3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos”. Palmas-
TO, 15 de Julho de 2014.. 
 

Autos nº  150/2002  
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO  
Requerente: MOISES NOGUEIRA AVELINO   
Advogado: ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR  
Requerido: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: DR. ENIR BRAGA  
Litisconsorte: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
Advogado: DR. ALBERTO SEVILHA  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
ATO PROCESSUAL: “(...). Nos termos do Provimento 002/2011-CGJ, Ficam as partes litigantes desses autos devidamente 
intimados para no prazo de 15 (dez) dias sob pena de Arquivamento, manifestar nos autos acerca do retorno dos autos que se 
encontravam no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à 3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos”. Palmas-
TO, 15 de Julho de 2014. 
 

Juizado Especial Cível e Criminal – Taquaralto 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos: 032.2011.904.791-1 
Requerente: JAZULENE FARIAS DE SOUSA 

Advogado: Dr. Wesley Carvalho Vasconcelos – OAB/TO 4733N 



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3385 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 15 DEJULHO DE 2014 52 

 

 
 

Requerido: BANCO BMG S/A 
Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques – OAB/MG 76.696 
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerida intimada a efetuar o pagamento da multa cominatória, no prazo de 15 dias. Palmas, 14 de 
julho de 2014. Lilian Carvalho Lopes Fernandes, Auxiliar Judiciário de 2ª Instância. 
 

Central de Execuções Fiscais 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: CARVALHO & IRMÃO LTDA-ME,  CPF/CNPJ –
04.677.265/0001-80, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc - nº 5000.262-87.2007.827.2729, que lhe move O ESTADO DO 
TOCANTINS, no qual, para garantia do juízo da execução supra especificada foi efetuada a penhora via BACENJUD, do valor 
de R$ 2.367,30 ( DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS ), em conta bancária do 
executado, que foi reduzida à termo, bem como, para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Fica ainda INTIMADO 
de que, em caso de não manifestação, será nomeado Curador Especial para atuar no presente feito, nos termos do art. 9º, inciso 
II do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado, e afixado uma via 
deste no Placar do Fórum local, nos termos da lei.Palmas, 10 de Julho de 2014. Zakio de Cerqueira e Silva; Técnico Judiciário 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: CANILDA EVANGELISTA DA CRUZ MOTA – CNPJ/CPF: 
795.964.011-49, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5000385-89.2003.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). A-0029/2003, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.883,25 (TRÊS MIL, OITOCENTOS 
E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico -  Mat. 
174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: JOSE FERREIRA ARAUJO – CNPJ/CPF: 033.836.848-57, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 0002474-87.2014.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20130021964, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 749,00 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), 
que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de 
julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico -  Mat. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: ENFOQUE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA –
 CNPJ/CPF: 06.974.405/0001-07, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008424-94.2011.827.2729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20110001686, 20110001687 e 20110001688, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 5.539,76 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS 
CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
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na forma da lei.  Eu _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 
de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico -  Mat. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: TEREZA GORETE FORTALEZA DE SOUSA – CNPJ/CPF: 
909.304.011-15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5016509-98.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130011306 e 20130011307, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 782,05 
(SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, 
Técnico, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico -  Mat. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: GERCIMAR GOMES DO NASCIMENTO – CNPJ/CPF: 
255.834.171-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5016514-23.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130011317 e 20130011318, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.071,31 (DOIS MIL 
E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico -  Mat. 
174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: MARLY FRANCISCA BARROS SOARES – CNPJ/CPF: 
005.580.251-61, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5016596-54.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130012798, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 409,40 (QUATROCENTOS E NOVE 
REAIS E QUARENTA CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 10 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico -  Mat. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: JOAQUIM NETO TELES PEREIRA – CNPJ/CPF: 
380.618.722-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5030241-49.2013.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20130022975 e 20130022976, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 291,67 (DUZENTOS 
E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, 
Técnico, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico -  Mat. 174152. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: LEONE GERALDO SANTOS - CNPJ/CPF: 474.324.626-15, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008980-96.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20110001183, 
20110001184, 20110001185, 20110001187, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.216,90 
(UM MIL DUZENTOS E DEZESEIS E NOVENTA CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico 
Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: ALTAIR SOLEY PADILHA - CNPJ/CPF: 197.762.926-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009164-52.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20100004498, 
20100004499, 20100004550, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.313,38 (UM MIL 
TREZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico 
Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: R S FRANCA- CNPJ/CPF: 05.651.802/0001-85, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto 
Eletrônico - e-Proc -  nº 5009148-98.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20100001920, cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 883,50 (OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas 
– TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: PAULO ROBERTO KELLERMANN- CNPJ/CPF: 
183.106.990-34, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008983-51.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20090075419, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.725,24 (UM MIL SETECENTOS E 
VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico 
Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: JOEL DO NASCIMENTO SILVA E OUTRO - CNPJ/CPF: 
272.346.868-27, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008983-51.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20110001429, 20110001430, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 4.141,55 (QUATRO 
MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico 
Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: MARLENE SOARES DA SILVA - CNPJ/CPF: 527.616.751-
20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009150-68.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20110001905, 
20110001906, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 2.345,83 (DOIS MIL TREZENTOS E 
QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico 
Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: RAIMUNDO CARNEIRO DE CASTRO - CNPJ/CPF: 
303.184.691-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009101-27.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20090073149, 20090073151, 20100007094, 20100007095, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
é de R$ 2.483,08 (DOIS MIL QUATROCENTOSE OITENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos 
juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de 
Cerqueira e Silva, Técnico Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) 
Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico Judiciário – MAT. 174152. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: ANALVINA FERNANDES DA COSTA - CNPJ/CPF: 
874.994.101-10, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5009744-48.2012.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20120003974, 20120003975, 20120003976, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 
1.800,45 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira 
e Silva, Técnico Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de 
Cerqueira e Silva – Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: JAIME GONÇALVES BISPO - CNPJ/CPF: 301.353.701-91, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008933-25.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20100004227, 
20100004228, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.296,51 (UM MIL DUZENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico 
Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: NEUZA HELENA DE PAULA - CNPJ/CPF: 335.596.781-53, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008961-90.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20110001097, 
20110001098, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.096,91 (UM MIL E NOVENTA E SEIS 
REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico Judiciário, que digitei  e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico Judiciário – MAT. 
174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: CARLA DANIELE DE BARROS COSTA - CNPJ/CPF: 
269.420.778-28, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008928-03.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20100004390, 20100004391, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 993,51 
(NOVECENSTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira 
e Silva, Técnico Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de 
Cerqueira e Silva – Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: FLAVIO ARRUDA FARIAS - CNPJ/CPF: 806.328.821-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008930-70.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nO(S). 20100004140, 
20100004141, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.109,28 (UM MIL CENTO E NOVE 
REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico Judiciário, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico Judiciário – MAT. 
174152. 



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3385 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 15 DEJULHO DE 2014 57 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: JOSE DE ARIMATEIA NERY DA SILVA CRUZ - CNPJ/CPF: 
295.939.481-04, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008948-91.2011.827.2729 , que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20110001014, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.089,04 (UM MIL E OITENTA E 
NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico Judiciário, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – Técnico Judiciário – MAT. 
174152. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o Dr. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei...   Determina à CITAÇÃO do executado: JANUECI PERERIA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 
00.028.085/0351-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Auto Eletrônico - e-Proc -  nº 5008974-89.2011.827.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL,  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nO(S). 20110000250, 20110000251, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 573,99 
(QUINHENTOS E SETENTA E TRES E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), que deverá ser acrescido dos juros e multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 _____, Zakio de Cerqueira e Silva, Técnico 
Judiciário, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 11 de julho de 2014. (AS) Zakio de Cerqueira e Silva – 
Técnico Judiciário – MAT. 174152. 
 

PARAÍSO 
2ª Vara Cível, Família e Sucessões 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES  COM INTERVALO DE  10 DIAS. 
2ª Publicação 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Família, Suc. Inf. e Juv,. e  Precatórias de Paraíso – TO,  , na 
forma da lei, etc.  FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o 
n.2012.0001.8728-8, requerida por  Esteva Maria dos Santos Sousa  em face de Edivar Santos Sousa, que nas fls.46/48,  foi 
decretada por sentença a interdição do requerido nomeando a  requerente  Esteva Maria dos Santos Sousa , como seu curador, 
nos termos da sentença cujo teor final é o seguinte: “Trata-se de ação de interdição proposta por ESTEVA MARIA DOS SANTOS 
SOUSA, para a interdição de seu filho EDIVAR SANTOS SOUSA. Aduz em seu pedido inicial que o requerido não possui 
capacidade plena para os atos da vida civil em razão de problemas mentais. Junta documentos. Procedeu-se ao interrogatório do 
interditando A defensora nomeada apresentou contestação. O laudo pericial concluiu que o requerido não possui condições de 
gerir os atos de sua vida civil por possuir doença mental grave. Parecer Ministerial pela procedência do pedido. E o relatório. 
Decido. O art. 1177 do CPC trata da legitimidade para se promover a interdição. Neste caso, a autora é mãe do Interditando, 
possuindo legitimidade ativa. Com relação ao estado de saúde do interditando, o laudo Médico afirma que o mesmo apresenta 
distúrbio mental grave o que o impossibilita para os atos da vida civil. Tal fato foi confirmado quando do interrogatório. Tais 
circunstâncias revelam sem dúvida a incapacidade do Interditando para gerir os atos da vida civil, inclusive administrar qualquer 
patrimônio. Ressalte-se também que na hipótese ora tratada, é dispensável a realização de audiência de instrução, eis que 
as provas documentais, especialmente o interrogatório em juízo e a perícia médica, mostram-se satisfatórias à demonstração da 
incapacidade do interditando. Assim, por entender que a anomalia psíquica sofrida pelo Interditando se enquadra no conceito de 
enfermidade mental, justifica-se a necessidade da interdição, bem como, a utilidade prática da medida, cujo objetivo é proteção 
do interesse do incapaz. Por outro lado, estabelece a lei substantiva em seu artigo 1.767 inciso I, que àqueles que sofrem de 
deficiência mental estarão sujeitos a curatela, cujo encargo é conferido a alguém capaz e idôneo para gerir os negócios e a 
pessoa do incapaz. Desse modo, e por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO 
do requerido, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro, nomeando a autora 
como curadora. Lavre-se o termo de curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do 
CPC (prestação de contas). Cumpra-se o disposto nos arts. 1.184 do CPC procedendo-se à inscrição desta sentença no Registro 
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de Pessoas Naturais e publicação pela imprensa local e pelo órgão oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando os nomes da interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Fica a Curadora dispensada de 
prestar garantia nos termos do art. 1190, CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público. Sem custas ou 
honorários. Após o transito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independente de nova conclusão 
arquive-se. Paraíso, 22/11/2013. (a) Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de direito”.  E para que ninguém alegue ignorância 
expediu-se o presente que será publicado como determinado na sentença supra. Dado e passado nesta cidade e comarca  em  
14 de julho de 20144. Eu (Maria Lucinete Alves de Souza), escrivã digitei .. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES  COM INTERVALO DE  10 DIAS. 
2ª Publicação 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Família, Suc. Inf. e Juv,. e  Precatórias de Paraíso – TO,  , na 
forma da lei, etc.  FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o n. 
2012.0005.5576-7, requerida por Daniel Divino Coelho  em face de  Miguel Divino Coelho  e que nas fls. 52/53,  foi decretada 
por sentença a interdição da requerida nomeando o requerente Daniel Divino Coelho , como seu curador, nos termos da 
sentença cujo teor final é o seguinte.”Trata-se de ação de interdição ajuizada com o propósito de interditar a parte requerida. A 
parte autora é irmã da parte requerida. Foi realizada a audiência de interrogatório, sendo a parte requerida citada a qual 
apresentou contestação. A perícia oficial concluiu pela incapacidade irreversível da parte requerida em gerir seus atos da vida 
civil. O Ministério Público emitiu parecer favorável à procedência do pedido. É o relatório. DECIDO. A parte autora possui 
capacidade postulatória. Pelo laudo pericial e pelo interrogatório conclui-se que a parte requerida não apresenta condições 
mentais de gerir sua vida, não podendo exercer os atos da vida civil. Ressalte-se, também, que na hipótese ora tratada, é 
dispensável a realização de audiência de instrução, eis que as provas documentais, especialmente o interrogatório em juízo e 
a perícia médica, mostram-se satisfatórias à demonstração da incapacidade da parte requerida. Assim, por entender que a 
anomalia psíquica sofrida pela parte requerida se enquadra  no conceito de enfermidade  mental, justifica-se a necessidade da 
interdição, bem como, a utilidade prática da medida, cujo objetivo é proteção do interesse de incapaz. Ademais, estabelece a lei 
substantiva em seu artigo 1.767 inciso I, que àqueles que sofrem de deficiência mental estarão sujeitos a curatela, cujo encargo 
é conferido a alguém capaz e idôneo para gerir os negócios e a pessoa do incapaz. Desse modo, e por todo o exposto, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO do (a) requerido (a) MIGUEL DIVINO COELHO, DECLARANDO 
SUA INCAPACIDADE CIVIL PARA GERIR OS ATOS DE SUA VIDA CIVIL NO QUE SE REFERE A SUA VIDA FINANCEIRA E 
BENS. Por conseqüência, nomeio como curador (a) do (a) interditando (a) a parte autora DANIEL DIVINO COELHO, produzindo 
desde já os seus efeitos nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. Fica o (a) Curador (a) dispensado (a) de prestar 
garantia. Lavre-se o termo de curatela que deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC 
(prestação de contas). Cumpra-se o disposto nos arts. 1.184 do CPC procedendo-se à inscrição desta sentença no Registro de 
Pessoas Naturais e publicação pela imprensa local e pelo órgão oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando os nomes do (a) interditando (a) e do (a) curador (a), a causa da interdição e os limites da curatela. Sem custas e 
honorários, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em 
seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Paraíso, 14 de agosto de 2013. (a) Esmar Custódio Vêncio Filho, 
Juiz de direito”. E para que ninguém alegue ignorância expediu-se o presente que será publicado como determinado na sentença 
supra. Dado e passado nesta cidade e comarca  em 26 de março de 2014. Eu (Maria Lucinete Alves de Souza), escrivã digitei .  
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES  COM INTERVALO DE  10 DIAS. 
2ª Publicação 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Família, Suc. Inf. e Juv,. e  Precatórias de Paraíso – TO,  , na 
forma da lei, etc.  FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o n. 
2008.0002.5639-7, requerida por Cleubilon Alves de Lima  em face de Ronaldo Dias Wanderley e que nas fls. nas fls. 58/59,  
foi decretada por sentença a interdição do requerido nomeando o requerente Cleubilon Alves de Lima, como seu curador, nos 
termos da sentença cujo teor  é o seguinte. “Trata-se de ação de interdição ajuizada com o propósito de interditar a parte 
requerida Tendo me vista a regularidade procedimental e não mais possuindo condições de se manter na curatela do interditado, 
assim como não haver outros parentes para exercer o referido mimus, julgo  procedente o presente pedido de substituição de 
curadoria, considerando ainda o parecer favorável do MP, revogando a que fora deferida em favor de NEUSA LUCAS DE 
OLIVEIRA, em favor de CELMA RIBEIRO DE SOUZA MARTINS, a fim de que continue na curadoria do interditando VALDEMAR 
EVANGELISTA DE OLIVEIRA, o que faço com base no artigo 1732 do Código Civil. Lavre-se o termo de curatela, do qual 
deverão constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC (prestação de contas). Cumpra-se o disposto 
nos arts. 1.184 do CPC procedendo-se à inscrição desta sentença no Registro de Pessoas Naturais e publicação pela imprensa 
local e pelo órgão oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando os nomes do interditando e da curadora, a 
causa da interdição e os limites da curatela. Fica a Curadora dispensada de prestar garantia nos termos do art. 1190, CPC. Sem 
custas e honorários, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na 
distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Paraíso 12 de março de 
2013. (a) Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito.  E para que ninguém alegue ignorância expediu-se o presente que será 
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publicado como determinado na sentença supra. Dado e passado nesta cidade e comarca  em 11 de junho  2014. Eu (Maria 
Lucinete Alves de Souza), escrivã digitei . . 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES  COM INTERVALO DE  10 DIAS. 
2ª Publicação 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Família, Suc. Inf. e Juv,. e  Precatórias de Paraíso – TO,  , na 
forma da lei, etc.  FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o n. 
2008.0008.7288-8, requerida por Nilton Pinheiro de Carvalho em face de  Eva Pinheiro de Carvalho, que nas fls. 43/44,  foi 
decretada por sentença a interdição da requerida nomeando o requerente Nilton Pinheiro  de  Carvalho , como seu 
curador, nos termos da sentença cujo teor final é o seguinte. 
Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO proposta por NILTON PINHEIRO DE CARVALHO em face de EVA PINHEIRO DE 
CARVALHO. Narrou o Autor que é filho da interdítanda, que se encontra, sob déficit mental, dificuldade de ambulação e 
problemas de audição. Junta documentos e atestado médico da interditando. Decisão liminar (fl. 13/14) concedendo a curatela 
provisória ao autor e designando audiência de interrogatório da interditanda. Em audiência de interrogatório da interditando (fl. 
19) foi nomeada Defensora Pública como sua curadora provisória e determinado realização de perícia médica. Quesitos das 
partes (fl. 22/25). Laudo pericial da Interditando (fls. 34/35). A Curadora Especial nomeada não se opôs ao laudo pericial (f ls. 37-
v). Com vistas, a Representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação, decretando-se a interdição almejada, 
nomeando o Requerente curador da Interditando (fls. 40/41). É o relatório. Presentes estão as condições da ação e os 
pressupostos processuais, razão pela qual passo à análise do mérito da causa e a decidir. Do compulsar dos autos, verifica-se 
que a incapacidade da Requerida para exercer os atos da vida civil foi devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial de 
fls. 34/35. Senão Vejamos: (...) Se a interditanda é/pdrtadoYa da anomalia físico-psíquica? Sim. Se positivo, tal anomalia é 
cutávej? Seqüelas de acidente vascular cerebral (AVC) com repreensão psíquica. Se tal anomalia invalida a capacidade de 
autodeterminação dajnJjiríHtanda, isto é, se a incapacita para reger sens atos on adniinistrãfsíns bens e/ou direitos? Sim. . Se a 
incapacidade da nterditanda c total ou parcial? Total. A interditando, é portadora de enfermidade ou deficiência mental? Sim. 
Qual a doença? Seqüela de AVC. Em caso negativo, ela apresenta desenvolvimento mental incompleto ou retardado 
(excepcionais) ou sofre de déficit mental que causa dificuldade de ambulação, tendo ainda problema de audição? Dificuldade 
para deambular e raciocínio. Em virtude da doença mental ou desenvolvimento mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado a interditanda tem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil ou poder exprimir a sua vontade? 
Não. A anomalia constatada é incurável? Sim. É de se ressaltar que a nomeação do Requerente para exercer a curatela da 
Interdita obedece à ordem insculpida no artigo 1.768, II, do Código Civil, eis que este é filho da mesma, conforme comprova a 
filiação acostada às fls. 06/07 dos autos. Portanto, acolhendo a manifestação do Pnrquet, JULGO PROCEDENTE os pedidos da 
inicial e DECRETO A INTERDIÇÃO CIVIL de EVA PINHEIRO DE CARVALHO, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3°, inciso II, do Código Civil. Nos termos do artigo 1.183, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil, nomeio como seu CURADOR Nilton Pinheiro de Carvalho. A alienação de bens imóveis da 
Interditada somente será procedida mediante autorização judicial. Lavre-se o respectivo termo e inscreva-se esta sentença no 
Registro de Pessoas Naturais respectivo, e publique-se na imprensa local e no Diário da Justiça por 03 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, 
na forma do artigo 1.184, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, face o deferimento da assistência judiciária 
gratuita. Com o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.  E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância mandou expedir o presente que será publicado como determinado. Eu, Maria Lucinete Alves de Souza, Escrivã digitei. 
.  E para que ninguém alegue ignorância expediu-se o presente que será publicado como determinado na sentença supra. Dado 
e passado nesta cidade e comarca  em 11 de junho de março de 2014. Eu (Maria Lucinete Alves de Souza), escrivã digitei . 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES  COM INTERVALO DE  10 DIAS. 
2ª Publicação 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Família, Suc. Inf. e Juv,. e  Precatórias de Paraíso – TO,  , na 
forma da lei, etc.  FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o 
n.2007.0000.6901-7, requerida por Neusa Lucas de Oliveira   em face de Valdemar Evangelista de Oliveira e  que nas fls.34,  foi 
Revogada  a curadora  Neusa Lucas de Oliveira em favor de Celma Ribeiro de Souza Martins, , nos termos da sentença 
cujo teor final é o seguinte: “Tendo me vista a regularidade procedimental e não mais possuindo condições de se manter na 
curatela do interditado, assim como não haver outros parentes para exercer o referido mimus, julgo procedente o presente pedido 
de substituição de curadoria, considerando ainda o parecer favorável do MP, revogando a que fora deferida em favor de NEUSA 
LUCAS DE OLIVEIRA, em favor de CELMA RIBEIRO DE SOUZA MARTINS, a fim de que continue na curadoria do 
interditando VALDEMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, o que faço com base no artigo 1732 do Código Civil.Lavre-se o termo 
de curatela, do qual deverão constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC (prestação de contas). 
Cumpra-se o disposto nos arts. 1.184 do CPC procedendo-se à inscrição desta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
publicação pela imprensa local e pelo órgão oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando os nomes do 
interditando e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Fica a Curadora dispensada de prestar garantia nos 
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termos do art. 1190, CPC. Sem custas e honorários, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 
proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Paraíso, 12/03/2013. (a0 
Esmar custódio Vêncio Filho, Juiz de direito.”  E para que ninguém alegue ignorância expediu-se o presente que será publicado 
como determinado na sentença supra. Dado e passado nesta cidade e comarca  em 11 de junho de março de 2014. Eu (Maria 
Lucinete Alves de Souza), escrivã digitei . .ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO -Juiz de Direito”. E para que ninguém alegue 
ignorância expediu-se o presente que será publicado como determinado na sentença supra. Dado e passado nesta cidade e 
comarca  em 11 de junho de março de 2014. Eu (Maria Lucinete Alves de Souza), escrivã digitei . 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES  COM INTERVALO DE  10 DIAS. 
2ª Publicação 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Família, Suc. Inf. e Juv,. e  Precatórias de Paraíso – TO,  , na 
forma da lei, etc.  FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o n. 
2009.0002.4138-0, requerida por  Iracy Carreiro Campos  em face de  Osmarina Carreiro Campos Brito, que nas fls. 38/40,  
foi decretada por sentença a interdição da requerida nomeando a requerente Iracy Carreiro Campos , como sua 
curadora, nos termos da sentença cujo teor final é o seguinte. “Trata-se de ação de interdição proposta por IRACY CARREIRO 
CAMPOS, para a interdição de sua filha OSMARINA CARREIRO CAMPOS BRITO. Aduz em seu pedido inicial que o (a) 
requerido (a) não possui capacidade plena para os atos da vida civil em razão de problemas mentais. Junta documentos. 
Procedeu-se ao interrogatório do (a) interditando (a). A curadora da ré apresentou defesa. Foi elabora do laudo pericial o qual 
concluiu que a requerida possui deficiência mental grave, incurável e que a impossibilita para os atos da vida civil e trabalho. 
Parecer Ministerial pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. O art. 1177 do CPC trata da legitimidade para se promover 
a interdição. Neste caso, a autora é mãe do (a) Interditando (a), possuindo legitimidade ativa. Com relação ao estado de saúde 
do (a) interditando (a), os Atestados Médicos que acompanham a inicial, assim como o laudo pericial, concluem pela 
incapacidade total da requerida para os atos da vida civil. Tais circunstâncias revelam sem dúvida a incapacidade do (a) 
Interditando (a) para gerir os atos da vida civil, inclusive administrar qualquer patrimônio. Ressalte-se também que na hipótese 
ora tratada, é dispensável a realização de audiência de instrução, eis que as provas documentais, especialmente o 
interrogatório em juízo e a perícia médica, mostram-se satisfatórias à demonstração da incapacidade do interditando. Assim, por 
entender que a anomalia psíquica sofrida pelo (a) Interditando (a) se enquadra no conceito de enfermidade mental, justifica-se a 
necessidade da interdição, bem como, a utilidade prática da medida, cujo objetivo é proteção do interesse do incapaz. Por outro 
lado, estabelece a lei substantiva em seu artigo 1.767 inciso I, que àqueles que sofrem de deficiência mental estarão sujeitos a 
curatela, cujo encargo é conferido a alguém capaz e idôneo para gerir os negócios e a pessoa do incapaz. Desse modo, e por 
todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO do requerido, produzindo desde já os 
seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro, nomeando a parte autora como curadora. Lavre-se o termo de 
curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC (prestação de contas). 
Cumpra-se o disposto nos arts. 1.184 do CPC procedendo-se à inscrição desta sentença no Registro de Pessoas Naturais e 
publicação pela imprensa local e pelo órgão oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando os nomes do (a) 
interdito (a) e do (a) curador (a), a causa da interdição e os limites da curatela. Fica o (a) Curador (a) dispensado (a) de prestar 
garantia nos termos do art. 1190, CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público. Sem custas ou 
honorários. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova 
conclusão, arquive-se. Paraíso, 29 de janeiro de 2013. (a) Esmar custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito”. E para que ninguém 
alegue ignorância expediu-se o presente que será publicado como determinado na sentença supra. Dado e passado nesta 
cidade e comarca  em 14 de julho de 2014. Eu (Maria Lucinete Alves de Souza), escrivã digitei .. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES  COM INTERVALO DE  10 DIAS. 
2ª Publicação 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Família, Suc. Inf. e Juv,. e  Precatórias de Paraíso – TO,  , na 
forma da lei, etc.  FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o n. 
2006.0008.6587-7, requerida por Cleudimar  Antonia de Oliveira    em face de  Antonia Soares Mendes, e , que nas fls. 63/65,  
foi decretada por sentença a interdição da requerida nomeando a requerente  Cleudimar Antonia de Oliveira  , como sua 
curador, nos termos da sentença cujo teor final é o seguinte”CLEUDIMAR ANTÔNIA DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação de 
interdição em desfavor de ANTONIA SOARES MENDES, alegando, em síntese, que a interditanda é portadora de séria e 
irreversível anomalia mental que compromete sua capacidade e a torna incapaz de qualquer ato de sua vida civil A requerente cuida 
da suplicada há vários anos, pois não se tem conhecimento de qualquer parente que possa cuidá-la, em razão de quê pleiteia a 
PROCEDÊNCIA DESTA AÇÃO para que SEJA A REQUERIDA DECLARADA INTERDITA E SUBMETIDA À CURATELA DA AUTORA. 
Não houve pedido de antecipação de tutela. A autora juntou aos autos cópias de seus documentos pessoais e comprovante de 
endereço (fl. 04/05), atestado médico e documentos pessoais da interditanda (fls. 06/09), além de requerimento de beneficio 
previdenciário junto ao INSS, em nome da demandada (fl. 11), A audiência de interrogatório da interditanda foi realizada em 
04/SET/2012 (fls. 43/44). Às fls. 46/47, a interditanda, através de sua curadora especial contestou o feito por negativa geral, 
apresentando quesitos para perícia. A parte autora também apresentou quesitos (fls. 48/49). O MP manifestou-se à fl. 49/verso. 
Em 02/DEZ/2013 a interditanda foi periciada na Junta Médica do TJ/TO (fls. 58/60), sendo as partes e o MP devidamente intimados do 
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resultado (fls. 61 /verso). O MP manifestou-se pela PROCEDÊNCIA DO PLEITO (fl. 62). É o relatório. Decido. De início, insta destacar 
que a autora não é parte legítima para requerer a presente interdição, porém, como não há qualquer parente interessado em exercer a 
curatela da ré, com base nos argumentos abaixo expendidos, TENHO QUE O PRESENTE PLEITO DEVE SER DEFERIDO. Com efeito, 
não obstante o fato de a requerente não se encontrar elencada no rol de legitimados do artigo 1.177, do Código de Processo Civil e 
1.768 do Código Civil, tem-se que a participação do Órgão Ministerial no feito, lançando parecer favorável à decretação da interdição, 
supre o vício formal no que concerne à legitimação da autora para propor o presente feito, já que está o Parquet legitimado à 
propositura da presente demanda.  rigor, não se encontrando a requerente incluída no rol constante nos dispositivos legais acima 
referenciados, seria o caso de rejeitar-se a peça inaugural, a fim de impedir que o feito chegasse a ser concluído para julgamento. 
Todavia, sem apego aoformalismo exacerbado, e considerando que os direitos da interditanda se encontram resguardados, seguindo o 
entendimento da digna magistrada que recebeu a inicial, entendo que é o caso de deferir-se o pleito, pelo que, não havendo norma 
específica para a concessão da curatela à terceiro, busco a norma referente á tutela, art. 1732, CC: Art. 1.732. O juiz nomeará tutor 
idôneo e residente no domicílio do menor: I - na falta de tutor testamentário ou legítimo; II - quando estes forem excluídos 
ou escusados da tutela; III - quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário. O art. 1774 do CC dispõe 
que se aplicam à curatela as disposições concernentes á tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Assim, não havendo 
parente legitimado, e sendo a requerente pessoa idônea e hábil a proteger os interesses da interditanda, com fundamento na 
legislação supra, considero a requerente legitimada para pleitear a interdição de ANTONIA S. MENDES. Quanto ao mérito, da análise 
acurada do interrogatório prestado pela interditanda vislumbra-se que ela não apresenta higidez mental, posto que sequer 
conseguir entabular comunicação com este magistrado durante a sua oitiva, estando, portanto, desprovida de capacidade de fato. Da 
mesma forma, o laudo de avaliação efetuado pela junta médica especializada do Poder Judiciário concluiu que: "a pericianda é 
portadora de patologia congênita do sistema auditivo - perda auditiva sensorioneural profunda bilateral - total, absoluta e 
definitivamente incapacitante para o trabalho, bem como para o exercício dos atos da vida civil, estando indicada, do ponto 
de vista médico a escolha de um curador que a assista nas atividades da vida diária e defensa seus interesses. 
IMPRESSÕES DIAGNOSTICADAS: 1) F 72.8 - RETARDO MENTAL GRAVE (OUTROS COMPROMETIMENTOS DO 
COMPORTAMENTO); 2) H 90.5 (PERDA DE AUDICÀO NEURO-SENSORIAL (não especificada). Com efeito, o referido 
diagnóstico revela a incapacidade da interditanda para gerir os atos da vida civil. Por outro lado, estabelece a lei substantiva em 
seu artigo 1.767 inciso I, que àqueles que sofrem de deficiência mental estarão sujeitos a curatela, cujo encargo é conferido a 
alguém capaz e idôneo para gerir os negócios e a pessoa do incapaz. Nesse caso, a requerente apresenta-se como a pessoa 
apta a exercer tal múnus, primeiramente por que se dispõe a fazê-lo, e também diante da inexistência de qualquer outro parente do 
interditando, não havendo motivos neste processo para se prestar descrédito às suas alegações. E assim o sendo, terá por dever 
inafastável, proporcionar à curatelada os tratamentos necessários para recuperação e melhoria do seu estado. Da mesma forma, 
é de notar-se que esta ação foi proposta ainda no ano de 2006, ou seja, há quase 8 (oito) anos, sem que qualquer parente tenha 
buscado a via judicial , a fim de regularizar a representação da interditanda. Assim, por entender que a anomalia psíquica sofrida 
pela interditanda se enquadra no conceito de enfermidade mental, justifica-se a necessidade da interdição, bem como, a utilidade 
prática desta medida, cujo objetivo é a proteção do interesse da incapaz. DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA 
AUTORA PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO, declarando a incapacidade civil absoluta de ANTONIA SOARES MENDES e nomeio 
como sua curadora a Sra. CLEUDIMAR ANTONIA DE OLIVEIRA, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 
do Código Civil Brasileiro. Lavre-se o termo de curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 
919 do CPC (prestação de contas). Fica a Curadora dispensada de prestar garantia nos termos do art. 1190 do CPC, em razão da 
inexistência de bens em nome da interditada. Cumpra-se o disposto nos arts. 1.184 do CPC procedendo-se à inscrição desta 
sentença no Registro de Pessoas Naturais e publicação pela imprensa local e pelo órgão oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 
10 (dez) dias, constando os nomes da interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. OFICIE-SE ao Cartório 
Eleitoral desta comarca, remetendo-se cópia desta sentença para que se proceda á suspensão dos direitos políticos da interditada, 
nos termos do artigo 15, inciso II da CF/88. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Sem custas. Após o 
trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se.” , 
independentemente de nova conclusão, arquive-se. P.R.I.C. Paraíso do Tocantins, 13/08/2013 (a) Esmar Custódio Vêncio Filho,  
Juiz de Direito .  E para que ninguém alegue ignorância expediu-se o presente que será publicado como determinado na 
sentença supra. Dado e passado nesta cidade e comarca  em 14 de julho de 2014 de 2014. Eu (Maria Lucinete Alves de Souza), 
escrivã digitei  
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL  
PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA POR TRES VEZES  COM INTERVALO DE  10 DIAS. 
2ªª Publicação 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Família, Suc. Inf. e Juv,. e  Precatórias de Paraíso – TO,  , na 
forma da lei, etc.  FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de Interdição Civil, registrada sob o n. 
2012.0001.2214-3, requerida por Tereza Vieira da silva Conceição  em face de Alessandro Vieira da silva Conceição, que nas fls. 
51/53,  foi decretada por sentença a interdição do requerido nomeando a requerente Tereza Vieira da silva Conceição , 
como seu curador, nos termos da sentença cujo teor final é o seguinte:Trata-se de ação de interdição ajuizada por TEREZA 
VIEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO em face de seu filho ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, aduzindo a autora, em 
síntese, que o interditando é acometido por patologias, as quais reduzem a qualidade de vida, tornando-o dependentes de 
terceiros. Destacou também a autora que recebe benefício do INSS em nome do interditando para custear seu sustento, sendo 
necessária a interdição judicial deste para o recadastramento no referido benefício, posto que o Interditando tem maioridade civil. 
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Juntou inicialmente aos autos (fls. 06 - 17): documentos pessoais da Requerente, declaração de pobreza e procuração, certidão 
negativa de ações criminais em nome da Requerente, documentos pessoais do Interditando, atestado médico, fotografia, 
comunicado e carta de concessão de benefício do INSS, cópia do cartão de benefício de prestação continuada de assistência 
social, comprovante de endereço. Por fim, requer, em sede de antecipação de tutela, a sua nomeação como curadora provisória 
do interditando. Decisão, às fls. 20 - 21, deferindo o pedido antecipatório. concedendo à autora a curatela provisória do 
requerido. Termo de curatela provisória à fl. 22. O requerido foi devidamente citado em 19/ABR/2012 (fl. 27) e interrogado na 
data de 04/SET/2012 (fl. 29). A curadora especial do demandado apresentou contestação por negativa geral e formulou quesitos 
para perícia médica (fls. 32 - 33). O Ministério Público gualmente formulou quesitos à fl. 34. Quesitos da Requerente às fls. 35-
36. A Perícia médica judicial foi juntada às fls. 44 - 45, a qual concluiu que o Interditando "é portador de doença mental grave que 
gera absoluta e permanente incapacidade para o exercício de todos os atos da vida civil, com dependência de terceiros para 
esses atos", (sic!) Com vista, o Ministério Público manifestou-se pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO (fl. 49-v). É o relatório. 
Decido. Insta destacar inicialmente, que a autora comprova a legitimidade para requerer a curatela/interdição, pois que é mãe do 
interditando (conforme art. 1177 do CPC). Da mesma forma a PERÍCIA MÉDICA firmada pela junta do TJ/TO (fls. 89/92) atesta 
que o demandado é portador de doença mental grave que gera absoluta e permanente incapacidade para o exercício de 
todos os atos da vida civil -CID-10. Não obstante a referida perícia consta, ainda, à fl. 12, LAUDO MÉDICO firmado pelo 
médico DEMERVAL MARTINS CUNHA JÚNIOR, onde o profissional firmemente declara que o requerido é portador de retardo 
mental leve com comprometimento do comportamento, requerendo vigilância e tratamento (CID-10 e F70.1). Tais exames 
revelam, sem dúvida, a incapacidade do interditando para gerir os atos da sua vida civil, inclusive administrar qualquer 
patrimônio. Assim, estabelece a lei substantiva em seu artigo 1.767 inciso I, que "aqueles que sofrem de deficiência mental 
estarão sujeitos a curatela, cujo encargo é conferido a alguém capaz e idôneo para gerir os negócios e a pessoa do incapaz". 
Nesse caso, a Requerente apresenta-se como a pessoa apta a exercer tal múnus, posto que se dispõe a fazê-lo e não existe 
qualquer outro parente do interditando disposto a assumir referida obrigação. E assim o sendo, terá por dever inafastável, 
proporcionar ao curatelado os tratamentos necessários para recuperação e melhoria do seu estado. DO EXPOSTO, 
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente, PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO, declarando a 
incapacidade civil ABSOLUTA de ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA CONCEIÇÀO e nomeio como sua curadora a Sra. 
TEREZA VIEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil 
Brasileiro. Lavre-se o termo de curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC 
(prestação de contas). Fica a curadora dispensada de prestar garantia nos termos do art. 1190 do CPC. em razão da inexistência 
de bens em nome do Interditado. Cumpra-se o disposto nos arts. 1.184 do CPC procedendo-se à inscrição desta sentença no 
Registro de Pessoas Naturais e publicação pela imprensa local e pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 
dias, constando os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. OFICIE-SE ao Cartório 
Eleitoral desta comarca, remetendo-se cópia desta sentença para que se proceda á suspensão dos direitos políticos do 
interditado, nos termos do artigo 15, inciso II da CF/88. Sem custas. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na 
distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. Paraíso 04 
de abril de 2014. (a) Esmar Csutódio Vêncio Filho, Juiz de direito” E para que ninguém alegue ignorância expediu-se o presente 
que será publicado como determinado na sentença supra. Dado e passado nesta cidade e comarca  em 14 de julho de 201414. 
Eu (Maria Lucinete Alves de Souza), escrivã digitei . .ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO -Juiz de Direito”. 
 

PARANÃ 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 5000054-20.2011.827.2732  (nº antigo 2011.0001.6664-9) 
Acusado: JOSE DO CARMO FERREIRA MARTINS 

Advogado: Dr. FERNANO CAVALCANTE DE MEO – OAB/GO 23.311 
DECISÃO: “Considerando que a testemunha EDSON BRAZ DA ROCHA é testemunha comum à defesa e acusação, 
intime-se a defesa para se manifestar sobre a sua não localização, no prazo de 5 (cinco) dias. Paranã, 02/07/2014. MARCIO 
SOARES DA CUNHA - JUIZ DE DE DIREITO”. 
 
 

PEDRO AFONSO 
1ª Escrivania Criminal 

 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
Ação Penal nº 2006.0009.6202-3/0  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Acusado: RAIMUNDO VIEIRA DA CRUZ 
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FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de 
Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação 
Penal nº 2006.0009.6202-3/0 que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado RAIMUNDO VIEIRA DA CRUZ. E 
não sendo possível INTIMAR, pessoalmente, o réu RAIMUNDO VIEIRA DA CRUZ, brasileiro, casado, lavrador, nascido aos 
08/07/1965, natural de Tocantínia-TO, filho de Luiz Ribeiro da Cruz e Maria Ilda Vieira da Rocha, atualmente em local incerto e 
não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor da Sentença proferida nos autos pelo 
MM Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca, Dr. Milton Lamenha Siqueira, com o seguinte teor: “(...) Diante do exposto, 
acato a decisão soberana do Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Pedro Afonso e CONDENO o 
acusado Raimundo Vieira da Cruz como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal e , ainda, combinado com 
o art. 1º, I, da Lei 8.072/90, por ter matado José Maciel de Sousa (...). PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena 
definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão. (...) DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito em julgado desta sentença (respeitadas 
as modificações, em caso de provimento de eventual recurso): a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) extraia-se a 
guia de execução penal e solicite-se vaga para o condenado, posteriormente encaminhando-se, via Carta Precatória, à Vara de 
Execução Penal da Comarca de Palmas, a que competirá, dentre outras, a comunicação à Justiça Eleitoral; c) expeça-se guia de 
recolhimento das custas, a ser também enviada à Vara de Execução Penal de Palmas; e; d) procedam-se às comunicações 
previstas no Capítulo 7, Seção 16, do Provimento n.º 036/02-CGJ. P.R.I. Pedro Afonso, 17 de maio de 2012. Juiz M. Lamenha de 
Siqueira”. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois 
mil e quatorze (14/07/2014). Eu,___ Grace Kelly Coelho Barbosa – Técnica Judiciário, que o digitei e subscrevi. Juiz M. 
LAMENHA DE SIQUEIRA 
 

PEIXE 
2ª Cível Escrivania de Família, Sucessões Infância e Juventude      

   
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS nº 2009.0003.2716-0/0 
AÇÃO MONITÓRIA/EXECUÇÃO 
Exequente: ALBANICE ARAÚJO FIGUEREDO 
Advogada: Drª. VENÂNCIA GOMES NETA   – OAB/TO nº 83 
Executado: EDMAR DE SOUZA ALVES 
Advogado: Não constituído 
 
INTIMAÇÃO do DESPACHO de fls. 59 verso: “Vistos. Intime-se a Autora para informar se tem interesse na busca e apreensão 
do veículo diante da certidão retro, prazo de 5(cinco) dias, caso positivo informar o local onde o veículo se encontra. Peixe, 
11/07/14.  
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2012.0005.2749-6 
Ação: Busca e Apreensão 
Requerente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I 
Advogado: Dr. Henrique Andrade de Freitas – OAB/TO 5238-B  
Requerido: MAYCON PENICHE DOS SANTOS 
Advogado:     
 
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO: Citação por edital – bem não apreendido – indeferimento. Nestes autos de 
Busca e Apreensão com base em Alienação Fiduciária, após tentativa infrutífera (via oficial de justiça) quanto à busca e 
apreensão do bem, comparece a parte autora requerendo a citação por edital da parte requerida. Uma vez deferida a liminar 
pleiteada, impõe-se providências da parte autora no seu interesse, para fins de indicação do paradeiro do bem – viabilizando o 
cumprimento da ordem. Medidas processuais outras são secundárias e dependentes da apreensão, condição de procedibilidade 
a partir de então- impedindo o julgamento independentemente de citação: ....Ausente a indicação do atual paradeiro do bem e 
eleita a via da ação de rito especial de busca e apreensão, caberá à parte requerente o que he aproveitar (por ex.: indicação do 
paradeiro do bem, desistência, conversão em depósito) – sob pena de extinção por ausência dos pressupostos de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do processo, bem como falta de interesse processual no prosseguimento. Destaque-se por fim 
que a eventual extinção sem resolução de mérito não implica em vedação à nova propositura, uma vez localizado o bem. Vista à 
parte autora para o que lhe aproveitar, com prazo de 30 dias. Int. Porto Nacional-TO, 19 de março de 2014. ANTIOGENES 
FERREIRA DE SOUZA – Juiz de Direito.V 
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AUTOS: 2009.0008.8964-9 
Ação: Reintegração de Posse com Pedido de Liminar Inaldita Altera Parte c/c Ação de Reparação de Dano Material e Moral 
Requerente: ANTONIO BRAUNER E CESAR MURILO SERPA 
Advogado: Drª. Alessandra Dantas Sampaio – OAB/TO 1821   
Requerido: JOAO ANTONIO DA SILVA E HELENA DE TAL 
Advogado: Dr. Amaranto Teodoro Maia – OAB/TO 2242   
INTIMAÇÃO DAS PARTES DA SENTENÇA: ...Isso posto: JULGO PROCEDENTE o pedido do requerente, em consequência lhe 
concedoa REINTEGRAÇAO NA POSSE do imóvel rural Fazenda Marroá, identificada como uma gleba de terras, situada no 
Município de Porto Nacional, com área de 62,8048 há, sendo o Lote 12 A, Loteamento Forquilha, registrado no CRI local sob nº 
R - 2 – 7.384, conforme fls. 3, dos autos do processo. CONFIRMO e TORNO DEFINITIVA a decisão de fls. 58/61, em que se 
concedeu o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel retro. CONFIRMO E TORNO DEFINITIVA a decisão de fls. 123, 
na qual se indeferiu pedido de denunciação à lide e apreciou preliminar de ilegitimidade ativa para a causa. JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial de condenação dos requeridos a ressarcir danos materiais. JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
inicial de condenação dos requeridos a compensar danos morais. CONCEDO aos requeridos os benefícios da Assistência 
Judiciária. CONDENO os requeridos a custas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), nos termos do artigo 20, e parágrafos, do Código de Processo Civil, porém suspendo a exigibilidade face aos requeridos 
serem beneficiários da Assistência Judiciária. Em conseqüência, RESOLVO O MERITO, nos termos do inciso I, do artigo 269, do 
Código de Processo Civil, em face do acolhimento do pedido do autor. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se, com 
as cautelas legais. R.I.C. Porto Nacional-TO, 14 de julho de 2014. ADHEMAR CHUFALO FILHO – Juiz de Direito em 
substituiçãoV 
 
AUTOS: 2007.0005.2313-3 
Ação: Reintegração de Posse A/c Perdas e Danos 
Requerente: JOAQUIM AURELIO TOMAZ DE SOUZA 
Advogado: Dr. Gilberto Tomaz de Souza – OAB/TO 3280  
Requerido: RONALDO RODRIGUES BARBOSA 
Advogado: Dr. Renato Godinho – OAB/TO 2550   
INTIMAÇÃO DAS PARTES DA SENTENÇA: ...Diante do exposto e com fulcro nos artigos 3º, 462 e 267, VI do Código de 
Processo Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, frente a manifesta prejudicialidade. Em face do motivo 
da extinção sem honorários aqui e sucumbência recíproca no que tocam as custas. P.R.I. e, com o trânsito em julgado, 
arquivem-se. Porto Nacional-TO, 10 de julho de 2014. ADHEMAR CHUFALO FILHO – Juiz de Direito em substituiçãoV 
 
AUTOS: 2012.0002.2132-0 
Ação: Indenização por Danos Materiais e Compensação por Danos Morais 
Requerente: ABELARDO PEREIRA DE BARROS 
Advogado: Dr. Airton A. Schutz – OAB/TO 1348 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: Procuradora Estadual – Irana de Sousa Coelho Aguiar   
INTIMAÇÃO DAS PARTES DA SENTENÇA: ... Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo requerente na 
inicial, em consequência, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito, 
face à rejeição do pedido do autor. CONDENO o requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém suspendo sua exigibilidade face ao requerente ser beneficiário da assistência 
judiciária, ressalvando-se o disposto no artigo 12, da Lei nº 1.060/50. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 
legais. R.I.C. Porto Nacional-TO, 11 de julho de 2014. ADHEMAR CHUFALO FILHO – Juiz de Direito em substituiçãov 
 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados 
AUTOS/AÇÃO: 2010.0004.7200-8 / EXECUÇÃO  
Requerente: ADM. DO BRASIL LTDA. 
Procurador (A): Dr. CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA OAB/MG  25225 
Requerido: MAXIMILIANO GUAZZELLI PAIM e OUTROS  
Advogado:  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DO DESPACHO DE FLS. 85: “Intime-se a parte exequente para, no 
prazo de 15 dias, apresentar os cálculos atualizados do valor que entende devido, sob pena de extinção da ação de execução.” 
Porto Nacional, 25 de junho de 2014. (ass.) ADHEMAR CHÚFALO FILHO. Juiz de Direito em substituição. 
 
AUTOS: 2012.0005.4055-7 
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, com Pedido de Liminar 
Requerente: JOSE FILHO SOARES PEREIRA 
Advogado: Dr. Pedro D. Biazotto – OAB/TO 1228 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: Procurador Estadual – Jax James Garcia Pontes  
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INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DO DESPACHO: Folha(s) 89/90: Vista à parte requerida para, no prazo de 10 dias, 
esclarecer se houve o reconhecimento do pedido do autor ou apenas cumprimento da liminar. Após, retornem conclusos. Int. 
Porto Nacional-TO, 02 de julho de 2014. ADHEMAR CHUFALO FILHO – Juiz de Direito em substituiçãov 
 
AUTOS: 2011.0004.4506-8 
Ação: Execução 
Requerido: AGROMOTOR MOTORES E MAQUINAS LTDA 
Advogado: Drª. Izabella Amaral Brito Ferreira Esper – OAB/GO 15.248.  
Requerido: GE CONSTRUTORA LTDA 
Advogado: 
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO: Mantenho a decisão de fls. 114/116. Após, conclusos para apreciação dos 
autos. Int. Porto Nacional-TO, 27 d e junho de 2014. ADHEMAR CHUFALO FILHO – Juiz de Direito em substituiçãov 
 
AUTOS: 2011.0010.9192-8 
Ação: Incidental de Embargos à Execução de Título Extrajudicial 
Requerido: WALDINEY GOMES DE MORAIS 
Advogado: causa própria 
Requerido: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: Drª. Elaine Ayres Barros – OAB/TO 2402 
INTIMAÇÃO DAS PARTES DO DESPACHO: Indefiro o pedido de compensação, pois não faz parte do pedido inicial dos 
embargos à execução. Intime-se a exeqüente/embargada para, no prazo de 10 dias, apresentar o demonstrativo de cálculos do 
débito devidamente atualizados. Após, conclusos para verificação da necessidade de perícia técnica e audiência de instrução. 
Porto Nacional-TO, 27 de junho de 2014. ADHEMAR CHUFALO FILHO – Juiz de Direito em substituiçãov 
 

2ª Vara Cível 
 
 
SENTENÇA 
AUTOS: 2010.0007.7767-4 – ORDINÁRIA 
Requerente: ADÃO CARLOS TEIXEIRA 
Advogado: KATIA BOTELHO AZEVEDO OAB/TO – OAB/TO 3950 
Requerido: CAPAF – CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMOZÔNIA 
Advogado: MARIO ROSA ROCHA RÊGO OAB/TO 1260-B 
SENTENÇA: “EX POSITIS e, por tudo mais que dos autos posso extrair, JULGO PROCEDENTES, os pedidos constantes na 
inicial, e o faço para condenara o requerido a restituir ao autor os valores que foram cobrados de forma indevida, a partir do mês 
de agosto de 2007, corrigidos monetariamente pela tabela de E. Tribunal de Justiça, mais juros de 1% ao mês, estes incidentes 
desde o efetivo desconto. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, estes 
fixados em 15% do valor da causa, nos termos do § 4°, art. 20 CPC. P.R.I. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito.” 
 
 

Juizado Especial Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Processo nº: 2010.0005.5432.2 
Protocolo Interno: 9.831/10  
Ação de Obrigação de Fazer 
Reclamante: Antônio Duarte da Silva 
Advogado: Leandro Wanderley Coelho – OAB-TO nº 4.276 
Reclamada: MGF Construtora e Incorporação Ltda 
DESPACHO: “Não há possibilidade de se intimar à executada, face à não previsão de honorários na sentença homologatória. 
Resta ao Doutor Advogado a propositura  de ação de cobrança em face dos seus constituintes, pois firmaram um acordo sem a 
presença do procurador. Intime-se. Porto Nacional/TO - Adhemar Chúfalo Filho - Juiz de Direito.” 
 
Processo nº: 2010.0005.5436.5  
Protocolo Interno: 9.836/10  
Ação de Obrigação de Fazer  
Reclamante: Ronivaldo de Souza e Silva 
Advogado: Leandro Wanderley Coelho – OAB-TO nº 4.276 
Reclamada: MGF Construtora e Incorporação Ltda 
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DESPACHO: “Não há possibilidade de se intimar à executada, face à não previsão de honorários na sentença homologatória. 
Resta ao Doutor Advogado a propositura de ação de cobrança em face dos seus constituintes, pois firmaram um acordo sem a 
presença do procurador. Intime-se. Porto Nacional/TO - Adhemar Chúfalo Filho - Juiz de Direito.” 
 
Processo nº: 2010.0005.5431.4 
Protocolo Interno: 9.832/10 
Ação de Obrigação de Fazer 
Reclamante: Pedro dos Reis Gomes 
Advogado: Leandro Wanderley Coelho – OAB-TO nº 4.276 
Reclamada: MGF Construtora e Incorporação Ltda 
DESPACHO: “Não há possibilidade de se intimar à executada, face à não previsão de honorários na sentença homologatória. 
Resta ao Doutor Advogado a propositura  de ação de cobrança em face dos seus constituintes, pois firmaram um acordo sem a 
presença do procurador. Intime-se. Porto Nacional/TO - Adhemar Chúfalo Filho - Juiz de Direito.” 
  

 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - 1ª Publicação 
Autos: 5001933-67.2013.827.2740 
Chave: 466201416013 
Ação – INTERDIÇÃO 
Requerente – ILLANA OLIVEIRA PINTO 
Requerido – WALISSON MARTINS PINTO 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de WALISSON MARTINS PINTO, brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG/CI nº. 921197, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 022.182.601-74, residente e domiciliado á Av. Nossa Senhora de Fátima, nº. 2607, Bairro 
Rodagem, Tocantinópolis/TO, e nomeando a requerente ILLANA OLIVEIRA PINTO, brasileira, solteira, estudante, portadora do 
RG nº. 998509 SSP/TO, inscrita no CPF sob nº. 056.622.861-08 sua Curadora. Tudo conforme a sentença cuja parte final segue 
transcrita: “Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do 
art. 269, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE WALISSON MARTINS PINTO, declarando que este é absolutamente 
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tudo conforme laudo médico juntado aos autos. Nomeio curadora a Sra. 
ILLANA OLIVEIRA PINTO, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Lavre-se o termo de curatela, do qual deverá constar as 
advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de 
Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, oficiando a Serventia Extrajudicial 
desta Comarca. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas e sem 
honorários. Registre-se. Intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, proceda-
se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Tocantinópolis/TO, 02 de Maio de 
2014. Helder Carvalho Lisboa - Juiz de Direito.” Tocantinópolis, 14 de Julho de 2014 - ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA - Juiz 
de Direito em substituição. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - 1ª Publicação 
Autos: 5002457-64.2013.827.2740 
Chave: 128298809913 
Ação – INTERDIÇÃO 
Requerente – MARIA DAS GRAÇAS MARINHO BARROS 
Requerida – ADORCINA FRANCISCA BORGES MARINHO 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de ADORCINA FRANCISCA BORGES MARINHO, brasileira, viúva, beneficiária do INSS, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 999.160 SSP/GO, e inscrita no CPF sob o n° 913.574.031-00, residente e domiciliada na Rua Dom 
Orione, n° 352, Centro, nesta cidade de Tocantinópolis/TO, próximo ao Colégio Dom Orione, e nomeando a requerente MARIA 
DAS GRAÇAS MARINHO BARROS, brasileira, casada, do lar, portadora da Carteira de Identidade RG n.999.160 SSP/TO, e 
inscrita no CPF/MF sob o n. 913.574.031-00 sua Curadora. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: 
“Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 269, inc. 
I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE ADORCINA FRANCISCA BORGES MARINHO, declarando que esta é 
absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tudo conforme laudo médico juntado aos autos. Nomeio 
curadora a Sra. MARIA DAS GRAÇAS MARINHO BARROS, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou 
onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes à interdita, sem autorização judicial. Lavre-se o termo de 
curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC. Cumpra-se o disposto nos 
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artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, 
oficiando a Serventia Extrajudicial desta Comarca. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 
dias. Sem custas e sem honorários. Registre-se. Intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se. Após o 
trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. 
Tocantinópolis/TO, 18 de Junho de 201. Helder Carvalho Lisboa - Juiz de Direito.” Tocantinópolis, 14 de Julho de 2014. 
ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA-Juiz de Direito em substituição. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 1ª Publicação 
Autos: 5003146-11.2013.827.2740 
Chave: 294982380713 
Ação – INTERDIÇÃO 
Requerente – ALDERINO MARTINS DA SILVA 
Requerida – OROZINA MARTINS DE SOUZA 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de OROZINA MARTINS DE SOUZA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº621.359, 
inscrita no CPF/MF sob o nº. 166.064.771-15, residente e domiciliada na Fazenda Samba, s/n, Zona Rural, Aguiarnópolis/TO, e 
nomeando o requerente ALDERINO MARTINS DA SILVA, brasileiro, solteiro, servidor público, portador do RG nº1.016.820 
SSP/GO seu Curador. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “Diante do exposto, e em consonância 
com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC e DECRETO A 
INTERDIÇÃO DE OROZINA MARTINS DE SOUZA, declarando que esta é absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os 
atos da vida civil, tudo conforme laudo médico juntado aos autos. Nomeio curador o Sr. ALDENIRO MARTINS DA SILVA, ora 
requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes 
ao interdito, sem autorização judicial. Lavre-se o termo de curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o 
disposto no art. 919 do CPC. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os 
editais. Inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, oficiando a Serventia Extrajudicial desta Comarca. Publique-se na 
Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas e sem honorários. Registre-se. Intime-se a 
Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em 
seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. Tocantinópolis/TO, 29 de Abril de 2014. Helder Carvalho Lisboa - 
Juiz de Direito.” Tocantinópolis, 14 de Julho de 2014 - ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA - Juiz de Direito em substituição. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 1ª Publicação 
Autos: 5003050-93.2013.827.2740 
Chave: 862445605213 
Ação – INTERDIÇÃO 
Requerente – ANTONIO SILVA ARAÚJO 
Requerido – RAIMUNDO NONATO SILVA ARAÚJO 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de RAIMUNDO NONATO SILVA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº209.724, inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 704.617.451-27, residente e domiciliado na Av. Getúlio Vargas, nº.42, Bairro São Francisco, próximo ao Bar da 
Penha, Nazaré/TO, e nomeando o requerente ANTONIO SILVA ARAÚJO, brasileiro, divorciado, lavrador, portador do RG 
nº2.201.611 SSP/GO, inscrito no CPF sob nº. 380.164.001-91 seu Curador. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva 
segue transcrita: “Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos 
termos do art. 269, inc. I, do CPC e DECRETO A INTERDIÇÃO DE RAIMUNDO NONATO SILVA ARAÚJO, declarando que este 
é absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tudo conforme laudo médico juntado aos autos. 
Nomeio curador o Sr. ANTONIO SILVA ARAÚJO, ora requerente, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens 
móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Lavre-se o termo de curatela, do 
qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.184 e 
1.188 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. Inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, oficiando a 
Serventia Extrajudicial desta Comarca. Publique-se na Imprensa Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem 
custas e sem honorários. Registre-se. Intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se. Após o trânsito em 
julgado, proceda-se a baixa na distribuição e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se. 
Tocantinópolis/TO, 02 de Maio de 2014. Helder Carvalho Lisboa - Juiz de Direito.” Tocantinópolis, 14 de Julho de 2014. 
ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA-Juiz de Direito em substituição. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 2009.0008.7695-4 ou 839/2009  Embargos de Devedor 
Requerente – Salomão Barros de Sousa 
Advogado: Marcílio do Nascimento Costa OAB-TO 1110-B 
Requerido –Edmo Dias Pinheiro 
Advogado: Joaquim Gonzaga Neto OAB-TO 1317-B, Leonardo de Castro Volpe OAB-TO 5007-A e outros. 
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INTIMAÇÃO das partes, através de seus advogados do r.  despacho do teor seguinte: “Recebo a apelação no efeito devolutivo e 
suspensivo. Intime-se o recorrido para as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao TJTO. Tocantinópolis, 12 de julho de 
2014. Ass. Arióstenis Guimarães Vieira- Juiz de Direito”. 
 
AUTOS 2006.0009.2053-3 ou 696/2006-  Ação Declaratória de Nulidade de Documento c/c Indenização. 
Requerente – Salomão Barros de Sousa 
Advogado: Marcílio do Nascimento Costa OAB-TO 1110-B 
Requerido –Edmo Dias Pinheiro 
Advogado: Joaquim Gonzaga Neto OAB-TO 1317-B, Leonardo de Castro Volpe OAB-TO 5007-A e outros. 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus advogados do r.  despacho do teor seguinte: “Recebo a apelação no efeito devolutivo e 
suspensivo. Intime-se o recorrido para as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao TJTO. Tocantinópolis, 12 de julho de 
2014. Ass. Arióstenis Guimarães Vieira- Juiz de Direito”. 
 
AUTOS 2007.0002.8085-0 ou 156/2007 Ação Civil Pública 
Requerente – Ministério Público Estadual 
Promotor de Justiça 
Requerido –Antenor Pinheiro Queiroz 
Advogado: Amadeus Pereira Da Silva   OAB-MA 4408,  Faustino Costa De Amorim   OAB-TO 1163 e outros 
 INTIMAÇÃO das partes, através de seus advogados do ato ordinatório do teor seguinte: “Em cumprimento aos termos da 
portaria 2201 da Lavra da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Sra. Ângela Prudente, procedi na 
digitalização e inserção destes autos no sistema e-Proc/TJTO, e objetivando a publicidade dos atos processuais e para 
conhecimento de todos, ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao disposto no Art. 1º, §3º e §4º 
da Instrução Normativa nº 07/2012, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, de 04/10/2012, os presentes autos 
foram transformados para meio eletrônico, e sua tramitação será exclusivamente no e-Proc, sob o nº 5000006-76.2007.827.2740, 
e em conseqüência, o processo físico foi baixado definitivamente no Sistema SPROC.Tocantinópolis-TO, 14 de julho de 2014-
Josiléya Barbosa Sales-Escrivã interina” 
 
AUTOS 2011.0009.7719-1 OU 939/2011 Ação Civil Pública 
Requerente – Município de Tocantinópolis 
Advogado- Daiany C. Gomes Pereira Jácomo Ribeiro OAB-TO 2460 
Requerido –Antenor Pinheiro Queiroz 
Advogado: Amadeus Pereira Da Silva   OAB-MA 4408,  Faustino Costa De Amorim   OAB-TO 1163 e outros 
 
INTIMAÇÃO das partes, através de seus advogados do ato ordinatório do teor seguinte: “Em cumprimento aos termos da portaria 
2201 da Lavra da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Sra. Ângela Prudente, procedi na digitalização e 
inserção destes autos no sistema e-Proc/TJTO,  e objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao disposto no Art. 1º, §3º e §4º da Instrução Normativa nº 
07/2012, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, de 04/10/2012, os presentes autos foram transformados para 
meio eletrônico, e sua tramitação será exclusivamente no e-Proc, sob o nº 5000101-67.2011.827.2740, e em conseqüência, o 
processo físico foi baixado definitivamente no Sistema SPROC.Tocantinópolis-TO, 14 de julho de 2014-Josiléya Barbosa Sales-
Escrivã interina” 
 

XAMBIOÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: EXECUÇÃO FISCAL Nº  2007.0001.5953-9/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
EXEQUENTE:  FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
ADVOGADO: PROCURADOR FEDERAL  
EXECUTADO: CLODOMIR MENDES DE SOUSA 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO FIDELIS OLIVEIRA BARROS OAB/TO 2274  
 
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000093-26.2007.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
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AUTOS: DEPÓSITO Nº  2008.0007.4284-4/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEM S.A 
ADVOGADO: DRA. MARINOLIA DIAS DOS REIS OAB/TO 1597  
REQUERIDO:  RODNEY SOARES SOUSA 
ADVOGADO: DEFENSORIAA PÚBLICA  
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000054-92.2008.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
 
AUTOS: MONITÓRIA Nº  2009.0012.4661-0/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
REQUERENTE: MIGUEL MORAIS LEITE 
ADVOGADO: DR. ANTONIO CESAR SANTOS OAB/PA 11582  
REQUERIDO:  ROGERIO MANOEL DOS SANTOS 
ADVOGADO: DR.RAIMUNDO FIDELIS OLIVEIRA BARROS  
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000063-20.2009.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
 
AUTOS: MANDADO DE SEGURANÇA Nº  2007.0004.7090-0/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
REQUERENTE: MARIA ENIA PINHO PEREIRA 
ADVOGADO: DR. JÉSUS FERNANDES DA FONSECA OAB/TO 2112-B  
REQUERIDO:  MUNICIPIO DE XAMBIOA 
ADVOGADO: DRA. MARCIA REGINA PAREJA COUTINHO OAB/TO 614 
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000096-78.2007.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
 

AUTOS: EMBARGOS À EXECUÇÃO  Nº  2011.0003.6858-6/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE XAMBIOA 
ADVOGADO: DRA. MARCIA  REGINA PAREJA COUTINHO OAB/TO 614 
EMBARGADA: MARIA ENIA PINHO PEREIRA 
ADVOGADO: DR. JÉSUS FERNANDES DA FONSECA OAB/TO 2112-B 
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000136-21.2011.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
 

AUTOS: EXECUÇÃO FISCAL Nº  2009.0010.4171-6/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
ADVOGADO: PROCURADOR FEDERAL 
EXECUTADO:GLAUCIVANE RODRIGUES GUIMARAES 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO FIDELIS OLIVEIRA BARROS OAB/TO 2274 
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INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000065-87.2009.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
 
AUTOS: EXECUÇÃO Nº  2011.0007.7586-6/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
REQUERENTE: RAIMUNDO FIDELIS OLIVEIRA BARROS 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO FIDELIS OLIVEIRA BARROS OAB/TO 2274 
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000137-06.2011.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
 

AUTOS: COBRANÇA Nº  2007.0000.6367-1/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOURADO 
ADVOGADO: DR. ORLANDO RODRIGUES PINTO OAB/TO 1092-A 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE XAMBIOA 
ADVOGADO: DR. RAILSON DAS NEVES BARROS OAB/TO 4801  
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000097-63.2007.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
 

AUTOS: COBRANÇA Nº  2007.0000.6358-2/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
REQUERENTE: DAZICO BATISTA COELHO 
ADVOGADO: DR. ORLANDO RODRIGUES PINTO OAB/TO 1092-A 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE XAMBIOA 
ADVOGADO: DR. RAILSON DAS NEVES BARROS OAB/TO 4801  
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000102-85.2007.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 15 de Julho 
de 2014. 
 

AUTOS: COBRANÇA Nº  2010.0010.2855-1/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
REQUERENTE: ALECSANDRO ROSA COSTA 
ADVOGADO: DR. MANOEL MENDES FILHO OAB/TO 960 
REQUERIDO: MUNICIPIO DE XAMBIOA 
ADVOGADO: DR. RAILSON DAS NEVES BARROS OAB/TO4801  
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000113-12.2010.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 16 de 
Junho de 2014. 
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AUTOS: BUSCA E APREENSÃO Nº  2012.0004.2403-4/0 
Autos de origem: Comarca de Xambioá 
REQUERENTE:BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL SA 
ADVOGADO: DRA. MARINOLIA DIAS DOS REIS OAB/TO 1597 
REQUERIDO: AUTO POSTO AÇAIZAL 
INTMAÇÃO: Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidade dos atos processuais e para conhecimento de todos, 
ficam as partes INTIMADAS da seguinte ocorrência. Em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2013 do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e a Portaria nº 02/2014 do Juiz de Direito Dr. José Eustáquio de Melo Junior, datada de 11 de fevereiro 
de 2014 desta comarca os presentes autos foram digitalizados e inseridos no E-PROC por onde tramitarão exclusivamente sob o 
nº 5000521-32.2012.827.2742 oportunidade em que os autos serão baixados por digitalização no sistema SPROC, mediante 
cadastro obrigatório dos advogados para envio de petições, recursos e/ou pratica de atos processuais. Xambioá-TO, 14 de Julho 
de 2014. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 

ASMETO 
Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins 

 

EDITAL nº 001/2014 – PRESIDÊNCIA ASMETO 
 

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO TOCANTINS – ASMETO, em cumprimento à 
Resolução nº 194, de 26 de maio de 2014 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que institui Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, bem como ao Oficio nº 1.212/2014 – GAPRE TJTO, torna público que formará lista 
para a escolha de dois magistrados de 1º grau, titular e suplente, para compor o Comitê Gestor Regional, em atendimento ao 
disposto no inciso III da mencionada Resolução. 
 

Os magistrados interessados em participar do Comitê Gestor Regional deverão manifestar-se por meio de requerimento dirigido 
a esta Presidência e encaminhado ao e-mail comitegestor@asmeto.com.br no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação 
do presente Edital.   
 

A lista de inscritos será submetida a todos os magistrados do Tocantins para indicação dos membros, titular e suplente, que irão 
integrar o Comitê Gestor Regional, cuja votação será realizada de forma aberta e nominal, com voto encaminhado para o e-mail 
comitegestor@asmeto.com.br. 
 

Os membros do Comitê Gestor Regional integrarão, igualmente, o Comitê Orçamentário de 1º Grau, previsto no art. 6º da 
Resolução nº 195, de 3 de junho de 2014 do CNJ, que dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário 
de 1º e 2º Graus. 
 

Palmas, 14 de julho de 2014. 
 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

Juiz RONICLAY ALVES DE MORAIS 
Presidente da ASMETO 

 
 

SEÇÃO II – ADMINISTRATIVA 
 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA N° 2276/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8170/2014, resolve conceder ao servidor Carlos Leonardo Mesquita Oliveira, Motorista Cedido do Executivo, 
Matrícula 353234, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento de Palmas/TO à Comarca de Miracema do 
Tocantins/TO, no dia 10/07/2014, com a finalidade de transportar equipe de manutenção para reparos no ar-condicionado da 
referida comarca. 

Publique-se. 
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GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2277/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8174/2014, resolve conceder aos servidores João Zaccariotti Walcacer, Auxiliar Judiciário de 2ª Instância - B9, 
Matrícula 227354, e Carlos Leonardo Mesquita Oliveira, Motorista Cedido Executivo, Matrícula 353234, o pagamento de 
4,50 (quatro e meia) diárias, por seus deslocamentos de Palmas/TO às Comarcas de Araguaína, Colméia, Ananás, Itaguatins e 
Wanderlândia/TO, no período de 14 a 18/07/2014, com a finalidade de entregar equipamentos de informática, realizar 
manutenção em PABX (SEI 14.0.000111305-5, 14.0.0000819528-2 e 14.0.000121185-5) e instalar Hub (SEI 14.0.000.111911-8). 
 
Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2278/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8175/2014, resolve conceder ao servidor Dorvely Sobrinho Costa, Chefe de Divisão - Daj5, Matrícula 353219, o 
pagamento de 1,50 (uma e meia) diárias, por seu deslocamento de Palmas/TO à Comarca de Guaraí/TO, no período de 14 a 
15/07/2014, com a finalidade de realizar vistoria técnica. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2279/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8176/2014, resolve conceder aos servidores Luciano Moura, Engenheiro, Matrícula 352750, e 
Moadir Sodré dos Santos, Assistente de Gabinete de Desembargador, Daj4, Matrícula 352063, o pagamento de (0,5) meia 
diária, por seus deslocamentos de Palmas/TO à Comarca de Dueré/TO, no dia 16/07/2014, com a finalidade de realizar vistoria 
técnica. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2280/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014  
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8177/2014, resolve conceder ao Magistrado Rodrigo Azevedo Filgueiras de Lima, Escrivão Judicial - A3, 
Matrícula 352493, o pagamento de 3,50 (três e meia) diárias, por seu deslocamento da Comarca de Figueirópolis/TO à Comarca 
de Formoso do Araguaia/TO, no período de 16 a 19/07/2014, com a finalidade de auxiliar no mutirão de digitalização do acervo 
de processos físicos da referida Comarca, nos termos da Portaria nº 02/2014/Figueirópolis. 
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Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2281/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8178/2014, resolve conceder ao (à) servidor(a) Silmar de Paula, Escrivão Judicial - A3, Matrícula 265932, o 
pagamento de 3,50 (três e meia) diárias, por seu deslocamento da COmarca de Figueirópolis/TO à Comarca de Formoso do 
Araguaia/TO, no período de 16 a 19/07/2014, com a finalidade de auxiliar no mutirão de digitalização do acervo de processos 
físicos da Comarca de Formoso do Araguaia/TO, nos termos da Portaria nº 02/2014/Figueirópolis. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2282/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8179/2014, resolve conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Assistente de Gabinete de 
Desembargador - Daj4, Matrícula 168634, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento de  Palmas/TO à Comarca 
de Novo Acordo/TO, no dia 11/07/2014, com a finalidade de conduzir a equipe de manutenção para realizar reparos em ar-
condicionados na referida comarca. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2283/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8180/2014, resolve conceder ao servidor Julio Cesar Lima de Alencar, Assistente de Gabinete de 
Desembargador - Daj4, Matrícula 168634, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento de Palmas/TO à Comarca 
de Novo Acordo/TO, no dia 14/07/2014, com a finalidade de conduzir a equipe de manutenção para concluir os serviços, 
instalando os condicionadores de ar no Fórum daquela comarca. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2284/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8182/2014, resolve conceder ao Magistrado Ariostenis Guimarães Vieira, Juiz de Direito de 3ª Entrância - 
Juz3, Matrícula 290053, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento da Comarca de Tocantinópolis/TO à Comarca 
de Itaguatins/TO, no dia 11/07/2014, com a finalidade de analisar e proferir despachos e decisões em processos físicos que 
ainda tramitam na Comarca, no exercício da substituição legal, vez que o titular encontra-se em férias. 
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Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda 
de Custo, no valor de R$ 36,12 (trinta e seis reais e doze centavos), em razão do deslocamento acima referido. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2285/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8183/2014, resolve conceder aos servidores Rogerio Nogueira de Sousa, Diretor de Tecnologia da Informação 
- Daj9, Matrícula 353164, Danillo Lustosa Wanderley, Analista Judiciário de 2ª Instância - A1, Matrícula 187237, Carlos 
Leonardo Mesquita Oliveira, Motorista Cedido Executivo, Matrícula 353234, o pagamento de (0,5) meia diária, por seus 
deslocamentos de Palmas/TO à Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, no dia 11/07/2014, com a finalidade de instalar rack na 
referida comarca. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2286/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 d ejulho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8184/2014, resolve conceder aos servidores Danillo Lustosa Wanderley, Analista Judiciário de 2ª Instância - 
A1, Matrícula 187237, Joao Carlos Vilela Batello, Assistente de Suporte Técnico - Daj4, Matrícula 352364, Luciano Dos 
Santos Ramiro, Assistente de Suporte Técnico - Daj4, Matrícula 352178, e Ricardo Gonçalves, Técnico Judiciário 2ª 
Instância, Matrícula 352474, o pagamento de 4,50 (quatro e meia) diárias, por seus deslocamentos de Palmas/TO à Comarca 
de Paraíso do Tocantins/TO, no período de 15 a 19/07/2014, com a finalidade de realizar a implantação dos novos ativos de rede 
(rack, acelerador, firewall e servidor) e instalação do Windows 7 nos computadores, conforme SEI 13.0.000082434-2. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2287/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8185/2014, resolve conceder aos servidores Luciano dos Santos Ramiro, Assistente de Suporte Técnico - 
Daj4, Matrícula 352178, Ricardo Marx costa Soares de Jesus, Analista Judiciário de 2ª Instância - A3 / Chefe de Serviço - 
Daj3, Matrícula 352467, e Ricardo Gonçalves, Técnico Judiciário 2ª Instância, Matrícula 352474, o pagamento de 4,50 
(quatro e meia) diárias, por seus deslocamentos de Palmas/TO à Comarca de Formoso do Araguaia/TO, no período de 21 a 
25/07/2014, com a finalidade de realizar a implantação dos novos ativos de rede (rack, acelerador, firewall e servidor) e 
instalação do Windows 7 nos computadores, conforme SEI 13.0.000082434-2. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL, Palmas, 15 de julho de 2014. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  
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PORTARIA N° 2288/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8189/2014, resolve conceder ao Magistrado Kilber Correia Lopes, Juiz de Direito de 3ª Entrância - Juz3, 
Matrícula 130572, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento da Comarca de Goiatins/TO à Comarca de 
Araguaína/TO, no dia 01/07/2014, com a finalidade de atuar em substituição automática nesta Comarca. 
Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda 
de Custo, no valor de R$ 73,32 (setenta e três reais e trinta e dois centavos), em razão do deslocamento acima referido. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2289/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8191/2014, resolve conceder ao Magistrado Kilber Correia Lopes, Juiz de Direito de 3ª Entrância - Juz3, 
Matrícula 130572, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento da Comarca de Goiatins/TO  à Comarca de 
Araguaína/TO, no dia 07/07/2014, com a finalidade de atuar em substituição automática nesta Comarca. 
Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda 
de Custo, no valor de R$ 73,32 (setenta e três reais e trinta e dois centavos), em razão do deslocamento acima referido. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2290/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 d ejulho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8192/2014, resolve conceder ao Magistrado Kilber Correia Lopes, Juiz de Direito de 3ª Entrância - Juz3, 
Matrícula 130572, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento da Comarca de Goiatins/TO à Comarca de 
Araguaína/TO, no dia 14/07/2014, com a finalidade de atuar em substituição automática nesta Comarca. 
Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda 
de Custo, no valor de R$ 73,32 (setenta e três reais e trinta e dois centavos), em razão do deslocamento acima referido. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 
PORTARIA N° 2292/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8194/2014, resolve conceder ao Magistrado Cledson José Nunes, Juz2 - Juiz de Direito de 2ª Entrância - Juz2, 
Matrícula 290837 e ao servidor Darley Rodrigues da Silva, Secretário do Juízo - Daj2, Matrícula 272937, como seu auxiliar 
direto, o pagamento de (0,5) meia diária, por seus deslocamentos da Comarca de Miranorte/TO à Barrolândia/TO - Distrito 
Judiciário, no dia 14/07/2014, com a finalidade de fazer vistoria mensal na Cadeia Pública. 
Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda 
de Custo, no valor de R$ 28,36 (vinte e oito reais e trinta e seis centavos), ao Juiz Cledson José Nunes, em razão do 
deslocamento acima referido. 
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Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 2293/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8196/2014, resolve conceder ao servidor Miguel Cardoso de Oliveira, Chefe de Serviço - Daj3, Matrícula 
198524, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento de Palmas/TO à Comarca de Natividade/TO, no dia 
15/07/2014, com a finalidade de executar reparos em aparelho de ar condicionado. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA N° 2294/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SEEXDIGER, de 15 de julho de 2014 
 

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Judiciário nº 99/2013, art. 
1º, VI, de acordo com o disposto na Resolução 021/2011, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização 
de Viagem nº 8199/2014, resolve conceder ao Magistrado Luciano Rostirolla, Juiz de Direito de 2ª Entrância - Juz2, 
Matrícula 291638, o pagamento de (0,5) meia diária, por seu deslocamento da Comarca de Formoso do Araguaia/TO à Comarca 
de Figueirópolis/TO, no dia 11/07/2014, com a finalidade de responder pela Comarca em Substituição automática. 
Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda 
de Custo, no valor de R$ 35,02 (trinta e cinco reais e dois centavos), em razão do deslocamento acima referido. 

Publique-se. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL. 

Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral  

 

PORTARIA Nº 2228/2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG/COJURDG, de 08 de julho de 2014 
 

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, das disposições 
constantes do art. 59, XXIV e XXVI, da Resolução nº 017/09 do Egrégio Tribunal Pleno. 
CONSIDERANDO o disposto no art. 86 e seguintes da Lei nº 1818/2007, bem como o contido nos autos SEI 14.0.000112383-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora Leslye Sandra Oliveira Cruz, matrícula 81652, aquisitivo 2013/2014, marcadas para o 
período de 02 a 31.07.2014, para usufruto em data oportuna, em razão de necessidade do serviço. 
Art. 2º Anote-se em seus assentamentos funcionais. Revoguem-se as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Assinado eletronicamente por Ronilson Pereira da Silva 
Diretor Geral Substituto 

  
 

Termo de Homologação 
 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 36 / 2014 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
 

PROCESSO : 14.0.000067850-4 

PROCEDIMENTO : Pregão Presencial 27/2014 - SRP 

OBJETO : 
Registro de Preços, com vistas à aquisição de placas em alumínio, alto relevo, incluindo gravação de 
letreiros, para atender às necessidades do Poder Judiciário Tocantinense. 
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Tendo em vista que a licitação em referência foi realizada de acordo com as disposições da Lei 10.520/2002, Lei Complementar 
123/2006, Decretos 3.555/2000 e 6.204/2007, Decreto 136/2014 e Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense, IN 
6/2013 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, bem assim os fundamentos expendidos no Parecer 713/2014 da Controladoria 
Interna (evento 477190) e no Parecer 716/2014 da Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (evento 477858), 
HOMOLOGO o certame, conforme classificação e adjudicação procedidas por Pregoeiro à licitante adiante indicada (evento 
453694), e proposta atualizada acostada sob o evento 453699, para que produza seus efeitos legais: 
* NUNES E BARBOSA LTDA – ME, inscrita no CNPJ 07.961.401/0001-57, em relação ao item seguinte: 
 

ITEM DESCRIÇÃO ITEM 
QTD 
MIN 

QTD 
MÁX 

UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL MIN 

(R$) 

VALOR 
TOTAL MAX 

(R$) 

1 

Placa em alumínio, alto relevo, tamanho 50 x 70 cm, sendo as 
letras sem pintura e o fundo com pintura automotiva nas cores 
desejadas logomarca do TJTO e dizeres a serem gravados 
informados pelo TJTO. 

10 30 UND 794,00 7.940,00 23.820,00 

          TOTAL (R$) 7.940,00 23.820,00 

 
O valor total mínimo do objeto licitado importa em R$ 7.940,00 (sete mil novecentos e quarenta reais), enquanto que o 
máximo, em R$ 23.820,00 (vinte e três mil oitocentos e vinte reais). 
PUBLIQUE-SE. 
Após, à DIADM/DCC para elaboração da Ata de Registro de Preços, coleta de assinaturas, publicação do extrato e demais 
medidas pertinentes. 
GABINETE DA DIRETORIA GERAL. 
 

Assinado eletronicamente por Ronilson Pereira da Silva 
Diretor-Geral em Substituição 

  
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostila 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO: PA - 44520 
CONTRATO Nº. 52/2010 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: CM Construtora Ltda. 
OBJETO DO TERMO APOSTILAMENTO:  
O presente instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº. 52/2010, conforme previsto na Cláusula Nona, com fulcro no § 
8º, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93. 
O reajuste referente à 1ª medição, 1º período, é de 24,807%, de acordo com o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção 
Civil, pelo período de março/2010 - março/2012 e março/2013 - março/2014, perfazendo o valor de R$ 88.414,45 (oitenta e oito 
mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), calculado sobre o valor dos serviços executados. 
Fica reajustado o saldo contratual em 24,807%, excluindo-se a 1ª medição, pelo INCC – Índice Nacional de Custo da Construção 
Civil, pelo período de março/2010 - março/2012 e março/2013 - março/2014, perfazendo o valor de R$ 107.615,28 (cento e sete 
mil seiscentos e quinze reais e vinte e oito centavos). 
O valor total do reajuste importa em R$ 196.029,73 (cento e noventa e seis mil vinte e nove reais e setenta e três centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2014. 
 

Extrato de Contrato 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO 14.0.000087073-1 
PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nº 11/2014 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2014 
CONTRATO Nº 121/2014 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Maria do Socorro da Costa Reis Monteiro & Cia Ltda - Me.  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral para atender as necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, conforme descrições e quantitativos abaixo: 



ANO XXVI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3385 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 15 DEJULHO DE 2014 78 

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

03 

Água mineral sem gás: 
Envasada em galões de polipropileno de 20 (vinte) litros, 
retornáveis com lacre de segurança na tampa, contendo 
no rótulo a composição química, o registro do ministério 
da saúde e da agência nacional de vigilância sanitária. 
Marca: serra do porto 
Obs.: A ser entregue no Tribunal de Justiça (Praça 
dos Girassóis, s/n - Plano Diretor Norte - Palmas - TO). 

1.500 Und R$ 4,59 R$ 6.885,00 

Valor total R$ 6.885,00 

 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 6.885,00 (seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais). 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência adstrita ao respectivo crédito 
orçamentário.  Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1082.4362 
Natureza de Despesa: 3.3.90.30 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2014. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO 13.0.000200154-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº. 34/2013 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 27/2013 
CONTRATO Nº. 122/2014 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Vicon Comércio e Distribuição Ltda - ME. 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e eletroportáteis para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme descrição e quantitativos abaixo: 
 

ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

8 Und 5 

Balança Eletrônica: capacidade de pesagem de, no mínimo, 6 
kg, divisão de, no mínimo, 2g, prato em aço inox, mediando 
aproximadamente 340mm de largura por 250mm de 
profundidade. Display com, no mínimo, 3 indicadores. Com 
teclados numéricos revestidos com camadas plásticas e/ou 
policarbonato, que atenda todas as normas vigentes do 
INMETRO. 220v. 
Modelo: BCWTRIPLICE 
Marca: WELMY 

R$ 454,50 R$ 2.272,50 

Valor total R$ 2.272,50 

 
VALOR: O valor ordinário do presente instrumento fica ajustado em R$ 2.272,50 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e 
cinquenta centavos). 
VIGÊNCIA: O Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentário, 
ressalvado o período de garantia. 
Unidade Gestora: 060100 - FUNJURIS 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1046.3019 
Natureza de Despesa: 4.4.90.52 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2014. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO 13.0.000204667-3 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 17/2014 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 27/2014 
CONTRATO Nº. 123/2014 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pinheiro & Gasparin Ltda. 
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OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de mudas regionais e ornamentais para paisagismo, vasos, adubos e 
demais acessórios, bem como a restauração/reforma de vasos de cimento, para atender as necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, conforme descrição e quantitativos abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 
Muda de buxinho, podado, com aproximadamente 30 cm 
de altura x 25 de diâmetro, com tolerância de 5% nas 
medidas. 

Und 8 R$ 40,00 R$ 320,00 

2 
Muda de buxinho, podado, com aproximadamente 40 cm 
de altura x 42 cm de diâmetro, com tolerância de 5% nas 
medidas. 

Und 14 R$ 46,00 R$ 644,00 

3 
Palmeira - ráfias, mudas com 03 (três) artes cada, 
medindo aproximadamente 1,20 metros, com tolerância 
de 5% nas medidas. 

Und 200 R$ 50,00 R$ 10.000,00 

4 
Muda de zamioculkas, natural, com 40 cm de altura, 25 
cm de largura. 

Und 60 R$ 31,00 R$ 1.860,00 

5 
Muda de ixora florada, natural, com 40 cm de altura, 25 
de largura. 

Und 70 R$ 27,50 R$ 1.925,00 

6 Muda de areca bambu, natural, com 2 metros de altura. Und 30 R$ 169,00 R$ 5.070,00 

7 Muda de dianelia, com 40 cm de altura. Und 50 R$ 21,00 R$ 1.050,00 

8 
Muda de fênix natural, com 1,5 metros de altura, 70 cm 
de largura. 

Und 33 R$ 159,00 R$ 5.247,00 

9 Muda de mini camarás, natural, com 15 cm. Und 80 R$ 3,40 R$ 272,00 

11 
Muda de antúrio, natural, com 70 cm de altura, 50 cm de 
largura, cor vermelha e branca. 

Und 6 R$ 56,00 R$ 336,00 

12 
Muda de palmeira marcature, com 2,5 metros de altura, e 
até quatro artes. 

Und 5 R$ 162,00 R$ 810,00 

13 
Muda de moreia,  com 40 cm de altura x 30 20 cm de 
largura. 

Und 30 R$ 23,00 R$ 690,00 

14 
Muda de podocarpus, medindo 1,5 metro de altura x 
90cm de largura. 

Und 5 R$ 44,00 R$ 220,00 

15 
Muda de arundina, pedindo 60 de altura x 20cm de 
largura. 

Und 5 R$ 38,00 R$ 190,00 

16 
Muda de piramidales, medindo 1,9 metro de altura x 
20cm de largura. 

Und 2 R$ 259,00 R$ 518,00 

17 
Muda de palmeira licuala com aproximadamente 60 cm 
de altura, com no mínimo 3 folhas medindo 30cm x 25cm 
cada. 

Und 25 R$ 114,00 R$ 2.850,00 

18 
Vaso de cimento tipo floreira, medindo 70cm de altura x 
1,5 metro de comprimento x 55cm de largura x 60 cm de 
profundidade, com bordas nas proximidades da boca. 

Und 5 R$ 185,00 R$ 925,00 

19 

Vaso de cimento, cor marrom, branco ou preto, medindo 
aproximadamente 55 cm de altura x 70cm boca x 80cm 
de pé x 45cm de profundidade, com junco na boca, 
medindo aproximadamente 20cm, cor beje, com 
tolerância de 5% nas medidas. 

Und 3 R$ 114,00 R$ 342,00 

20 

Vaso de cimento, cor branco, marrom, preto ou cor 
natural, medindo 72 cm de altura x 1,10 cm de boca x 60 
cm de fundo x 55 cm de profundidade, com junco na 
boca medindo aproximadamente 20 cm, cor beje, 
tolerância de 5% nas medidas. 

Und 2 R$ 158,00 R$ 316,00 

21 

Vaso de cimento, cor branco, marrom, preto ou cor 
natural, medindo 55 cm de altura x 1,10 x cm de boca x 
60 cm de fundo x 40 cm de profundidade, tolerância de 
5% nas medidas. 

Und 3 R$ 140,00 R$ 420,00 

22 

Vaso de cimento, retangular, cor branco, marrom, preto 
ou cor natural, medindo 1 metro de altura x 60 cm de 
boca x 40cm de fundo x 90cm de profundidade, com 
junco na boca de aproximadamente 20cm, cor a definir 

Und 20 R$ 208,00 R$ 4.160,00 
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no ato da aquisição,  tolerância de 5% nas medidas. 

23 

Vaso de cimento, retangular, cor branco, marrom, preto 
ou cor natural, medindo 80 cm de altura x 45 cm de boca 
x 30cm de fundo x 65cm de profundidade, com junco na 
boca de aproximadamente 20cm, tolerância de 5% nas 
medidas. 

Und 15 R$ 175,00 R$ 2.625,00 

24 Cascas de pinos, tamanho médio, saco com 25 kg.  Sc. 15 R$ 32,00 R$ 480,00 

25 Grama esmeralda M², (metro quadrado). M² 800 R$ 7,20 R$ 5.760,00 

26 Terra preta M³, (metro cúbico). M³ 6 R$ 44,00 R$ 264,00 

27 Terra adubada, em saco de 20 quilos. Sc. 50 R$ 5,40 R$ 270,00 

28 Seixo britado, ensacado em saco de 15 kg. Sc. 25 R$ 18,00 R$ 450,00 

29 Seixo branco, marmorizado, nº 1, saco de 15 kg. Sc. 15 R$ 20,00 R$ 300,00 

30 Argila espandida, para jardim, em saco de 50 litros. Sc. 4 R$ 40,00 R$ 160,00 

31 
Limitador para jardim, com aproximadamente 30 cm de 
largura, com bordas de aproximadamente 1cm, com 
verde. 

Mts. 400 R$ 3,80 R$ 1.520,00 

Valor total R$ 49.994,00 

 
VALOR: O valor ordinário do presente instrumento fica ajustado em R$ 49.994,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e 
quatro reais). 
VIGÊNCIA: O presente instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1082.4362 
Natureza de Despesa: 3.3.90.30  
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2014. 
 
 
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO 14.0.000108850-6 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº. 04/2014 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 36/2014 

CONTRATO Nº. 119/2014 

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

CONTRATADA: Apoekã Indústria e Comércio de Móveis Ltda. 
OBJETO: Aquisição de bens móveis devidamente instalados, para estruturar, adequadamente, o Tribunal do Júri dos Fóruns 
Padrão do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme descrição e quantitativos abaixo: 
 

ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 Und 1 

Tablado com estrutura em aço e corpo em madeira, tendo 4 
(quatro) rampas laterais c/ inclinação de 12,5% (larg.=1,30m x 
prof.=2,40m), com espuma de isolamento acústico, para 
receber revestimento em carpete e pontos de rede energia 
elétrica e lógica (dados e voz). 
Dimensões do tablado: 
Área total ocupada (considerando as rampas laterais) – 
50,74m²; 
Área ocupada apenas pelas rampas laterais – 12,48m²; 
Área ocupada útil (sem considerar as rampas laterais) – 
38,26m²; 
Largura – 8,25m (tendo rampas laterais com largura de 1,30m); 
Profundidade – 6,15m (desde a parede do fundo da Sala do 
Júri); 
Altura da área elevada – 0,30m. 
Garantia: 

R$ 19.580,00 R$ 19.580,00 
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Garantia mínima de 5 ( cinco ) anos, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do material. 
Instalado 

2 Und 1 

Revestimento (tablado e rampas) em carpete Beaulileu do 
Brasil, linha Bravo, com 5,5mm de espessura, tipo de 
construção Bouclé. Superfície 100% polipropileno. Aplicação 
com cola de contato. Cobertura de rodapé com Debrum. Grade 
de utilização 3 (intenso). 
Cor revestimento em carpete: Bege ou marrom claro. 
Dimensões do revestimento do tablado: 
Área total a revestir (considerando as rampas laterais) – 
50,74m²; 
Área ocupada apenas pelas rampas laterais – 12,48m²; 
Área ocupada útil (sem considerar as rampas laterais) – 
38,26m²; 
Largura – 8,25m (tendo rampas laterais com largura de 1,30m); 
Profundidade – 6,15m (desde a parede do fundo da Sala do 
Júri); 
Altura da área elevada – 0,30m. 
Garantia: 
Garantia mínima de 5 ( cinco ) anos, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do material. 
Instalado 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 37.786,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 37.786,00 

 

3 Und 2 

Cerca de delimitação de área para Magistrado, Promotores, 
Jurados e Réus, com 16 colunas quadradas em madeira natural 
trabalhada e 
13 (treze) lâminas de vidro temperado incolor de espessura 
10mm, fixadas com parafusos especiais embutidos nas colunas. 
Dimensões das colunas em madeira natural (16 colunas): 
Largura – 10cm; 
Altura – 75cm. 
Dimensões das lâminas de vidro temperado (13 lâminas): 
Metragem total – 6,50m² (considerando 0,50m² por cada 
lâmina); 
Largura da lâmina – 100cm (ou 1,00m); 
Altura da lâmina – 50cm (ou 0,50m). 
Garantia: 
Garantia mínima de 5 ( cinco ) anos, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do material. 
Instalado 

R$ 19.668,00 R$ 39.336,00 

4 Und 2 

Revestimento em parede do fundo do tablado em madeira 
natural trabalhada, c/ 1 mm de espessura e tratamento 
antirressecamento. 
Cor: TABACO. 
Dimensões do revestimento da parede do fundo: 
Área total a revestir (considerando duas portas laterais) – 
18,42m²; 
Área da parede a revestir acima das portas laterais – 2,60m²; 
Área da parede a revestir entre das portas laterais – 15,82m²; 
Parede a revestir (altura acima das portas 1,00m / largura 
1,30m); 
Parede a revestir (altura acima do tablado 2,80m / largura 
5,65m). 
Garantia: 
Garantia mínima de 5 ( cinco ) anos, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do material. 
Instalado 

R$ 14.000,00 R$ 28.000,00 
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9 Und 2 

Poltrona giratória tipo Diretor espaldar alto c/ braços reguláveis: 
ergonômica; com três regulagens; com assento em resina 
plástica moldada anatomicamente, com espessura de 1cm, 
revestido em espuma de poliuretano flexível de alta resistência, 
com alta tensão de alongamento, com densidade média de 
56kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 4cm, 
com capa de proteção com acabamento injetado de alta 
resistência mecânica, conformado anatomicamente, revestido 
com espuma de poliuretano flexível e de alta resistência a 
rasgos, com alta tensão de alongamento e baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade 
média de 50kg/m³, moldada anatomicamente com saliência 
para apoio lombar, com espessura média de 4cm com capa de 
proteção com acabamento injetado em polipropileno 
texturizado, com bordas arredondadas; com suporte para 
encosto fabricado em chapa de aço estampado de 350mm, com 
mecanismo tipo placa; fabricado em chapa de aço de 300mm; 
com sistema de regulagem milimétrica de inclinação do encosto 
e contato permanente na posição livre; com assento fixo e 
encosto com inclinação regulável, com curso de 87º a 107º, 
com suporte  para encosto e regulagem de altura com curso de 
60mm, com articulação  no encosto; com coluna de regulagem 
de altura com acionamento a gás, fabricado em tubo de aço de 
50,8mm x 1,50mm, com acabamento em pintura eletrostática  
em epóxi-pó; com pré-tratamento anti-ferrugem fosfatizado; com 
revestimento total da coluna, com coluna de 125mm de curso 
com sistema de acoplamento ao mecanismo através de cone 
morse; com rodízios duplos; com braços reguláveis 
verticalmente com 7 estágios de curso de 55mm; revestida em 
couro ecológico na cor preta. 
Apoio dos braços revestidos em vinil com ajuste de ângulo, 
altura e giro entre eixo de 360º. Base com 5 patas em 
poliuretano injetado. Rodízios duplo giro, com rodas injetadas 
em resina de engenharia. 
Garantia: 
Garantia mínima de 5 ( cinco ) anos, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do material. 
Obs.: O material constante deste item deverá, 
obrigatoriamente, atender os requisitos da NR17 – Norma 
Regulamentadora que trata de ergonomia (Ministério do 
Trabalho) e da ABNT NBR 13962 – Móveis para escritório – 
Cadeiras. Marca para efeito de parâmetro: FLEXFORM, ou de 
qualidade superior, desde que mantidas as características 
descritas. 
Instalado 

R$ 1.680,00 R$ 3.360,00 

10 Und 16 

Poltrona giratória espaldar médio c/ braços reguláveis: 
ergonômica; com três regulagens; com assento em resina 
plástica moldada anatomicamente, com espessura de 1cm, 
revestido em espuma de poliuretano flexível de alta resistência, 
com alta tensão de alongamento , com densidade média de 
56kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 4cm, 
com capa de proteção com acabamento injetado de alta 
resistência mecânica, conformado anatomicamente, revestido 
com espuma de poliuretano flexível e de alta resistência a 
rasgos, com alta tensão de alongamento e baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade 
média de 50kg/m³, moldada anatomicamente com saliência 
para apoio lombar, com espessura média de 4cm com capa de 
proteção com acabamento injetado em polipropileno 
texturizado, com bordas arredondadas; com suporte para 

R$ 1.820,00 R$ 29.120,00 
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encosto fabricado em chapa de aço estampado de 350mm, com 
mecanismo tipo placa; fabricado em chapa de aço de 300mm; 
com sistema de regulagem milimétrica de inclinação do encosto 
e contato permanente na posição livre; com assento fixo e 
encosto com inclinação regulável, com curso de 87º a 107º, 
com suporte  para encosto e regulagem de altura com curso de 
60mm, com articulação  no encosto; com coluna de regulagem 
de altura com acionamento a gás, fabricado em tubo de aço de 
50,8mm x 1,50mm, com acabamento em pintura eletrostática  
em epóxi-pó; com pré-tratamento anti-ferrugem fosfatizado; com 
revestimento total da coluna, com coluna de 125mm de curso 
com sistema de acoplamento ao mecanismo através de cone 
morse; com rodízios duplos; com braços reguláveis 
verticalmente com 7 estágios de curso de 55mm; revestida em 
couro ecológico na cor preta. 
Apoio dos braços revestidos em vinil com ajuste de ângulo, 
altura e giro entre eixo de 360º. Base com 5 patas em 
poliuretano injetado. Rodízios duplo giro, com rodas injetadas 
em resina de engenharia. 
Garantia: 
Garantia mínima de 5 ( cinco ) anos, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do material. 
Obs.: O material constante deste item deverá, 
obrigatoriamente, atender os requisitos da NR17 – Norma 
Regulamentadora que trata de ergonomia (Ministério do 
Trabalho) e da ABNT NBR 13962 –Móveis para escritório – 
Cadeiras. Marca para efeito de parâmetro: FLEXFORM, ou de 
qualidade superior, desde que mantidas as características 
descritas. 
Instalado 

11 Und 14 

Poltrona fixa tipo Diretor espaldar médio; com braços; com base 
do assento em compensado multilâminas de madeira moldada 
a quente com espessura de 10,5mm, com espuma de 
poliuretano flexível de alta resiliência e alta resistência a 
propagação de rasgos, com alta tensão se alongamento e 
ruptura, com permanente, com densidade de 50 a 55 kg/m³ e 
moldada anatomicamente com espessura média de 40mm, com 
capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno 
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de 
perfis de PVC, de fácil limpeza e alta resistência mecânica 
contra impactos e resistente a produtos químicos, com 
acabamentos laterais com costuras duplas, medindo 490mm de 
profundidade; com encosto em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, 
com espuma de poliuretano flexível de alta resiliência e alta 
resistência a propagação de rasgos, com alta tensão de 
alongamento e ruptura, com baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente, com densidade de 45 a 50kg/m³ e 
moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e 
espessura média de 40mm, com capa de proteção e 
acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, de fácil 
limpeza e alta resistência mecânica contra impactos e  
resistente a produtos químicos, com acabamentos laterais com 
costura dupla, medindo 430mm de largura e 460mm de altura; 
com suporte para encosto fixo,  fabricado em chapa de aço 
estampado de 6,00mm com nervura estrutural de reforço que 
confere alta resistência mecânica, com acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada, em epóxi-pó com pré-
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestido totalmente a 

 
R$ 1.028,57 

 
R$ 14.399,98 
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superfície com película de aproximadamente 100 mícrons, com 
propriedade de resistência a agentes químicos, com 
polipropileno texturizado; com estrutura fixa contínua em tubo 
de aço curvado com diâmetro de 25,40mm de espessura de 
2,25mm e placa do assentamento em aço estampado de 3mm, 
totalmente soldada pelo sistema MIG e acabamento da 
superfície pintado, com acabamento de pintura eletrostática 
totalmente automatizada, em epóxi-pó com pré–tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície 
com película de aproximadamente 100 mícrons, com 
propriedade de resistência a agentes químicos, com estrutura 
possuindo acoplamento para fixação do suporte para encosto 
tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento, com 
sapatas niveladoras envolventes e injetadas em polipropileno. 
Revestida em couro ecológico na cor preta. 
Garantia: 
Garantia mínima de 5 ( cinco ) anos, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do material. 
Obs.: O material constante deste item deverá, 
obrigatoriamente, atender os requisitos da NR17 – Norma 
Regulamentadora que trata de ergonomia (Ministério do 
Trabalho) e da ABNT NBR 13962 – Móveis para escritório – 
Cadeiras. Marca para efeito de parâmetro: FLEXFORM, ou de 
qualidade superior, desde que mantidas as características 
descritas. 
Instalado 

12 Und 66 

Longarina 3 lugares, com prancheta escamoteável, com 
poltrona executiva fixa, espaldar médio, estrutura do assento e 
encosto em madeira compensada multilaminada de alta 
resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de 
espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada 
em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 
60 Kg/m³, isento de CFC, com espessura de 5,5cm no encosto 
e 6,5cm no assento, com revestimento em couro ecológico na 
cor preta. 
Dimensões do assento de 49cm de largura e 48cm de 
profundidade. 
Dimensões do encosto de 45cm de largura e 47cm de altura, 
com contra-assento e contra-encosto em similicouro, perfil de 
PVC do tipo “machofêmea” antimpacto para proteção das 
bordas da poltrona 
Assento e encosto separados, interligados por lâmina 
confeccionada em chapa de aço ¼” x 0.075cm x 0.58cm, 
dobrada no ângulo de 98º, fosfatizado e pintado com tinta epóxi 
e revestidos por espuma injetada integarl de poliuretano 
semirrígido, com prancheta dobrável e escamoteável 
confeccionada em BP 18mm revestido por laminado melamínico 
na cor preta encabeçado por ABS altura do assento com 
dimensão de 47cm. 
Base balanço confeccionada em tubo de aço redondo 1” x 
2.25mm SAE 1045, fosfatizado e pintado com tinta epóxi, com 
flange e fixação de assento nas medidas 125x125 ou 160x200, 
podendo acoplar suportes de encosto tubo oval, com sapatas 
fixas. Poltrona montada com porcas garras 9mm em aço 
zincado, parafuso sextavado com acabamento zincado preto e 
arruelas de pressão de ¼ . Todo material em aço deve ser 
desengraxado com produtos alcalinos com aplicação de fosfato 
de ferro p/ melhor aderência da tinta, soldados com solda 
eletrônica tipo MIG e pintados com tinta epóxi em pó. 
Garantia: 

R$ 2.238,00 R$ 147.708,00 
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Garantia mínima de 5 ( cinco ) anos, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo 
do material. 
Obs.: O material constante deste item deverá, 
obrigatoriamente, atender os requisitos da NR17 – Norma 
Regulamentadora que trata de ergonomia (Ministério do 
Trabalho) e da ABNT NBR 13962 – Móveis para escritório – 
Cadeiras. Marca para efeito de parâmetro: FLEXFORM, ou de 
qualidade superior, desde que mantidas as características 
descritas. 
Instalado 

Valor total R$ 319.289,98 
 

VALOR: O valor ordinário do presente instrumento fica ajustado em ajustado em R$ 319.289,98 (trezentos e dezenove mil, 
duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos). 
VIGÊNCIA: O Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito orçamentário, 
conforme disposições do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1082.4362 
Natureza de Despesa: 3.3.90.30  
Fonte de Recursos: 0240 
e 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1046.3019 
Natureza de Despesa: 4.4.90.52 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 11 de julho de 2014. 
 
 

 

Extrato de Termo Aditivo 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 144/2013 
PROCESSO: 13.0.000141560-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda. 
OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: Através do presente Instrumento as partes acima qualificadas ajustam o acréscimo 
de 6,06060606% ao valor global do Contrato nº 144/2013, que corresponde à quantia de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos 
reais), para realização dos Serviços de Consultoria referentes à Execução das validações dos Descritivos de Papéis/Funções 
dos Mapas de Atribuição por Produto – MAPs, conforme especificações abaixo: 
 

ITEM ETAPA ESPECIFICAÇÕES 

1 
Validação dos Mapas de 
Atribuição por Produto 

A Leme Consultoria executa a validação dos Mapas de Atribuição por Produto em 
conjunto com os gestores. Normalmente estas reuniões são individuais, entretanto, 
eventualmente poderá ser necessário executar algumas destas validações em grupos de 
gestores de áreas similares: 

DIAS DURAÇÃO PARTICIPANTES LOCOMOÇÕES LOCAL 

5 Até 8h por dia Gestores 1 Palmas/TO 

2 

Processamento e 
importação das Descrições 
de Função para o software 
GCA 

A Leme Consultoria realiza o processamento e a importação das planilhas de Descrição 
de Função validadas pelos gestores. Esta é uma ação realizada nas instalações da 
Consultoria. 

 
O valor do Contrato nº 144/2013 passará de R$ 163.350,00 (cento e sessenta e três mil e trezentos e cinquenta reais) para 
R$ 173.250,00 (cento e setenta e três mil e duzentos e cinquenta reais). 
Unidade Gestora: 060100 - Funjuris 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1046.3164 
Natureza de Despesa: 3.3.90.35 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 11 de julho de 2014. 
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Extrato da Ata de Registro de Preços 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 41/2014 
 
AUTOS ADMINISTRATIVOS: 14.0.000088506-2 
MODALIDADE: Pregão Presencial - SRP Nº. 31/2014 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
FORNECEDOR REGISTRADO: Palmas Chaves e Serviços Ltda.  
OBJETO DA ATA: O objeto do presente Instrumento é o registro de preços visando contratação futura de empresa para prestação 
de serviços de chaveiro para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: 
 

ITEM DESCRIÇÕES  UND 
QTDE. 

MÍNIMA 
QTDE. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
MINÍMO 

VALOR TOTAL 
MÁXIMO 

1 Confecção de chave Serv. 150 250 R$ 17,50 R$ 2.625,00 R$ 4.375,00 

2 Cópia de chave Serv. 150 400 R$ 4,90 R$ 735,00 R$ 1.960,00 

3 Abertura de Porta  Serv. 40 90 R$ 16,20 R$ 648,00 R$ 1.458,00 

4 Conserto de fechadura de porta  Serv. 50 120 R$ 17,80 R$ 890,00 R$ 2.136,00 

5 
Conserto de fechadura de gaveta, 
armário e mesa 

Serv. 40 80 R$ 14,80 R$ 592,00 R$ 1.184,00 

6 
Cópia de chave para automóvel 
modelo codificado 

Serv. 05 20 R$ 395,96 R$ 1.979,80 R$ 7.919,20 

7 
Serviço de substituição de fechadura 
em porta 

Serv. 40 100 R$ 18,90 R$ 756,00 R$ 1.890,00 

8 
Serviço de substituição de fechadura 
em gaveta 

Serv. 10 30 R$16,30 R$ 163,00 R$ 489,00 

9 Confecção de chave tetra Serv. 05 15 R$ 26,40 R$ 132,00 R$ 396,00 

10 Cópia de chave tetra Serv. 05 15 R$ 13,60 R$ 68,00 R$ 204,00 

11 Troca de Segredo de fechadura Serv. 100 250 R$ 21,00 R$ 2.100,00 R$ 5.250,00 

Valor total mínimo  R$ 10.688,80 

Valor total máximo R$ 27.261,20 

 
VALIDADE DO REGISTRO: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2014. 

 
 

 

Extrato 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

PROCESSO: 14.0.000030375-6 

CONTRATO: Nº. 64/2014 

CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

CONTRATADA: Delalibera Desenvolvimento de Software Ltda - ME. 

OBJETO DO TERMO DE RESCISÃO: As partes acima qualificadas, com fulcro no art. 79, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, resolvem 
na melhor forma de direito, rescindir amigavelmente o Contrato nº. 64/2014, consoante previsto na Cláusula Décima, item 10.1, 
alínea “b” do instrumento contratual, que tem por objeto o fornecimento de Licença de Uso de Sistema de Gestão de Pregão 
Presencial, com manutenção e suporte técnico.  
A rescisão do Contrato nº. 64/2014 dar-se-á a partir da data de assinatura do presente Termo 
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2014. 
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           PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

PRESIDENTE  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
ANA CARINA MENDES SOUTO 

VICE-PRESIDENTE 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO  

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
Dr. ADONIAS BARBOSA DA SILVA 
 

TRIBUNAL PLENO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE(Presidente) 
Des. AMADO CILTON ROSA 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª.  JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA 
Des. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO BRITO MAIA NETO 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vacância) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Vacância) 

 
 

JUIZES CONVOCADOS 
Juíza ADELINA GURAK (Des. AMADO CILTON) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Des. LIBERATO PÓVOA) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL  
 

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

1ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíza ADELINA GURAK (Relatora) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Revisora) 
Juíza ADELINA GURAK (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Relatora) 
Juíza ADELINA GURAK (Revisora) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA (Presidente) 
ORFILA LEITE FERNANDES,  (Secretária) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. DANIEL NEGRY (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. DANIEL NEGRY (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Des. HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
__________________________________ (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. DANIEL NEGRY (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. DANIEL NEGRY (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
Des. HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO BRITO MAIA NETO (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

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

1ª TURMA JULGADORA 
Juíza ADELINA GURAK (Relatora) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Revisor) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Juíza MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Revisora) 
Juíza ADELINA GURAK (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Relatora) 
Juíza ADELINA GURAK (Revisora) 
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Desa.ÂNGELA PRUDENTE 
Des. MOURA FILHO 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI  
Des. MARCO VILLAS BOAS  
Desa. JACQUELINE ADORNO  

 

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

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E 
SISTEMATIZAÇÃO 
Desª. ÂNGELA PRUDENTE  
Des. MOURA FILHO  
Des. LUIZ GADOTTI  
Des. RONALDO EURÍPEDES (Suplente) 

 

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. MOURA FILHO  
Desª.  JACQUELINE ADORNO  
Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. DANIEL NEGRY (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Des. MARCO VILLAS BOAS  
Desª.  JACQUELINE ADORNO 
Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. DANIEL NEGRY (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. DANIEL NEGRY  
Des. LUIZ GADOTTI  
Desª.  JACQUELINE ADORNO  
Des. RONALDO EURÍPEDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Desª. ÂNGELA PRUDENTE  
Des. MOURA FILHO  
Des. LUIZ GADOTTI  
Desª.  JACQUELINE ADORNO (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
DESEMBARGADOR MOURA FILHO 
 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1º DIRETOR ADJUNTO: Des. RONALDO EURÍPEDES 
2º DIRETOR ADJUNTO: Des. HELVÉCIO B. MAIANETO 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr 
JUÍZ REPRESENTANTE: OCÉLIO NOBRE DA 
SILVA 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

DIRETOR GERAL  
FLÁVIO LEALI RIBEIRO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RONILSON PEREIRA DA SILVA 

DIRETOR FINANCEIRO 
GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
VANUSA BASTOS 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ROGÉRIO NOGUEIRA DE SOUSA 

DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
HERÁCLITO BOTELHO TOSCANO BARRETO JUNIOR 
DIRETORA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROSANE HELENA MESQUITA VIEIRA 
CONTROLADOR INTERNO 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

KALESSANDRE GOMES PAROTIVO 

Chefe de Serviço 
 

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

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº. 

Palmas, Tocantins - CEP 77.015-007 
Fone/Fax: (63)3218.4443  

www.tjto.jus.br 
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