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SEÇÃO I – JUDICIAL 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

Intimação de Acórdão 
 
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) : JUÍZA ADELINA GURAK – Relatora em Substituição, ficam as partes 
interessadas (NÃO CADASTRADO(A)S NO SISTEMA E-PROC) INTIMADAS do(a) ACÓRDÃO constante do EVENTO 31, nos 
autos epigrafados: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007095-69.2014.827.0000 - PRIORIDADE 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REFERENTE: AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS 
MORAIS Nº 0006454-14.2014.827.2706 - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA. 
AGRAVANTE: J. H. S. G. REPRESENTADO POR SEU PAI A. S. G 
ADVOGADO(A): ANDERSON MENDES DE SOUZA – TO 4974 E OUTROS. 
AGRAVADO: PLANSAÚDE - UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-
OESTE E TOCANTINS.  
ADVOGADO(A): CAROLINA KUNZLER DE O. MAIA – OAB/DF 34034 E OUTROS. (NÃO CADASTRADOS NO E-PROC) 
PROC. DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK 
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. 
NECESSIDADE. SESSÕES. QUANTIDADE ILIMITADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NO MUNICÍPIO. REEMBOLSO. 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.1. Diagnosticada a criança com enfermidade a qual demanda número 
indeterminado, porém periódico, de tratamento com as especialidades médicas requeridas, não se mostra plausível que lhe seja 
limitada a quantidade de acesso às sessões de tratamento. 2. No que concerne ao pedido para que o tratamento seja 
providenciado em Araguaína, onde reside, ou de reembolso, não obstante possível, o pleito demanda maior dilação probatória. 3. 
Recurso parcialmente provido. 

ACORDÃO: Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 44ª Sessão Ordinária , 
do dia 10.12.2014, a 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, conheceu do agravo de instrumento interposto, dando –lhe parcial provimento, para o efeito de 
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determinar que a parte adversa providencie o atendimento do agravante nas especialidades requeridas, sem limite de sessões, 
nos termos do que preconiza o art. 33, da Lei Estadual nº 2.296/10. VOTARAM: Juíza Adelina Gurak –Relatora para acórdão, 
Desembargador Eurípedes Lamouniere a Desembargadora Maysa Vendramini Rosal. A Exma . Sra. Desembargadora Jacqueline 
Adorno deixou de votar por motivo de ausência momentânea. Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça o 
Exmo. Sr. Adriano César Pereira Alves. Palmas  
–TO, em 16 de dezembro de 2014. JUÍZA RELATORA. 
 
ATO ORDINATÓRIO -  Nos termos do Art. 1º da Portaria 413/2011, Publicada no Diário da Justiça nº  2739 de 29.09.2011 C/C 
Portaria nº 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1 - DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011, fica(m) Vossa(s) 
Senhoria(s) intimada(s) a efetuar(em) seu(s) cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e-proc/TJTO, no prazo legal. 
 
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER– Relator, ficam as partes interessadas 
(NÃO CADASTRADO(A)S NO SISTEMA E-PROC) INTIMADAS do(a) ACÓRDÃO constante do EVENTO 36, nos autos 
epigrafados: 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005688-28.2014.827.0000 - SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS. 
REFERENTE: AÇÃO DE ALIMENTOS Nº 5000343-10.2011.827.2713 - VARA DE FAMÍLIA SUCESSÕES, INFÂNCIA E 
JUVENTUDE DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS. 
APELANTE: R. F. D. S.  
ADVOGADO(A): KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSÁRIO – OAB/ES14859. (NÃO CADASTRADO NO E-PROC) 
APELADO: P. V. S. F. REPESENTADO POR SUA GENITORA S. C. S.  
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): MARIA DO CARMO COTA. 
PROC. DE JUSTIÇA: JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
 
EMENTA: AÇÃO DE ALIMENTOS – ESTIPULAÇÃO COM RAZOABILIDADE, - OBSERVÂNCIA D0 BINÔMIO “NECESSIDADE - 
POSSIBILIDADE” – QUANTIA FIXADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – CORRESPPONDÊNCIA A DEZ POR CENTO DA RENDA 
DO ALIMENTANTE –SENTENÇA MANTIDA. Não merece reforma a sentença proferida em “ação de alimentos” que observa o 
binômio “necessidade - possibilidade”, fixando o pensionamento em um salário mínimo mensal, quantia correspondente a dez 
por cento da renda do obrigado. Em que pese o custeio anterior de plano de saúde, as demais necessidades do menor, como 
educação, vestuário, lazer e alimentação, tornam imperativa uma adequação da contribuição. Recurso conhecido e improvido. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº 0005688-28.2014.827.0000, em que figuram como 
apelante R. F. D. S. e apelado P. V. S. F. representado por sua genitora S. C. S. Sob a Presidência do Desembargador 
Eurípedes Lamounier , na 44ª Sessão Ordinária Judicial, realizada no dia 10 de dezembro de 2014, a 3ª Turma Julgadora da 1ª 
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, à unanimidade de otos, unanimidade de votos, conheceu 
do recurso manejado e negou -lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator a Desembargadora Maysa 
Vendramini Rosal e a Juíza Célia Regina Régis. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Adriano César Pereira das 
Neves. Palmas –TO, 15 de dezembro de 2014. Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER –Relator. 

ATO ORDINATÓRIO  -  Nos termos do Art. 1º da Portaria 413/2011, Publicada no Diário da Justiça nº  2739 de 29.09.2011 C/C 
Portaria nº 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1 - DIÁRIO ELETRÔNICO nº 2612, de 23 de março de 2011, fica(m) Vossa(s) 
Senhoria(s) intimada(s) a efetuar(em) seu(s) cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e-proc/TJTO, no prazo legal. 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Pauta 
 
PAUTA ORDINÁRIA Nº 2/2015 
 
Será(ão) julgado(s) pela 1ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins na 2ª SESSÃO 
ORDINÁRIA JUDICIAL, ao(s) 3 (três) dia(s) do mês de fevereiro (2) de 2015, terça-feira, ou nas sessões posteriores, a partir 
das 14h (quatorze horas), os seguintes processos: 
 
1)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011145-41.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE NATIVIDADE-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000642-08.2012.827.2727– VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
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APELADO: ANTÔNIO BATISTA MOREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADOS: GABRIEL NUNES RODRIGUES COSTA E OUTROS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELIANE MARCIANO PIRES  
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
2)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011920-56.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0005469-73.2014.827.2729 – 1ª VARA CRIMINAL  
TIPO PENAL: ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, ART. 180, CP E ART. 244-B, ECA APELANTE: R. F. C. L. 
DEF. PÚBL.: JOSÉ ABADIA DE CARVALHO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
3)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007112-08.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5007272-16.2010.827.2737 - 2ª VARA CRIMINAL  
TIPO PENAL: ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06 E ART. 12, LEI Nº 10.826/03 
APELANTE: FLORÊNCIO ALVES RAINHA 
DEF. PÚBL.: MARCELLO TOMAZ DE SOUZA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO MAIA NETO 
5ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Helvécio Maia Neto RELATOR 
Desembargador Moura Filho  REVISOR 
Juiz João Rigo Guimarães  VOGAL 
 
4)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010879-54.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5003873-42.2009.827.2729 - 3ª VARA CRIMINAL  
TIPO PENAL: ART. 155, § 4º, I E IV C/C ART. 14, II, CP 
APELANTE: MARCOS ALVES NOGUEIRA 
DEF. PÚBL.: DANILO FRASSETO MICHELINI 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALCIR RAINERI FILHO 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO MAIA NETO 
5ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Helvécio Maia Neto RELATOR 
Desembargador Moura Filho  REVISOR 
Juiz João Rigo Guimarães  VOGAL 
 
5)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005990-40.2012.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI–TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5001358-84.2011.827.2722 – TRIBUNAL DO JÚRI 
TIPO PENAL: ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II, CP 
APELANTE: RAMES DE OLIVEIRA MOURA 
ADVOGADOS: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, JAIR DE ALCANTARA PANIAGO E KELVIN KENDI INUMARU 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO MAIA NETO 
5ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Helvécio Maia Neto RELATOR 
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Desembargador Moura Filho  REVISOR 
Juiz João Rigo Guimarães  VOGAL 
 
6)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002487-11.2012.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL–TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 1008/06 – 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS 
TIPO PENAL: ART. 89, “CAPUT”, DA LEI Nº 8.666/93 
APELANTE: PASCHOAL BAYLON DAS GRAÇAS PEDREIRA 
ADVOGADOS: JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTI, JONAS SALVIANO DA COSTA JÚNIOR E RAFAEL MOREIRA MOTA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JUNIOR 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO MAIA NETO 
5ª TURMA JULGADORA 
Desembargador Helvécio Maia Neto RELATOR 
Desembargador Moura Filho  REVISOR 
Juiz João Rigo Guimarães  VOGAL 
 
7)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013044-74.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÇU-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000052-39.2008.827.2705 - VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ART. 155, §§ 2º E 4º, II, DO CP 
APELANTE: LUZIMAR TAVARES DE PAULA 
DEF. PÚBL.: IWACE ANTONIO SANTANA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMOSTENES DE ABREU (EM SUBSTITUIÇÃO) 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
8)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013155-58.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE DIANÓPOLIS-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0000901-53.2014.827.2716 – VARA CRIMINAL  
TIPO PENAL: ARTS. 157, “CAPUT” E 155, “CAPUT”, AMBOS DO CP 
APELANTE: GERSON FILHO DIAS DOS SANTOS BELÉM 
DEF. PÚBL.: SANDRO FERREIRA PINTO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
9)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011067-47.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE NATIVIDADE-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 5000064-79.2011.827.2727 – VARA CRIMINAL  
TIPO PENAL: ARTS. 121 “CAPUT” C/C 14, II, AMBOS DO CP 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
APELADO: EDSON DOS REIS MOREIRA DA CRUZ 
DEF ª. PÚBLª.: LETÍCIA CRISTINA AMORIM SARAIVA DOS SANTOS MOURA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO RODRIGUES FILHO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
10)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011680-67.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO 
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REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0002088-29.2014.827.2706 - 1ª VARA CRIMINAL  
TIPO PENAL: ARTS. 157, § 2º, I E II; 311 E 330, NA FORMA DO 69, TODOS DO CP 
APELANTE: DIEGO SOARES FERREIRA 
DEF ª. PÚBLª.: CRISTIANE SOUSA JAPIASSÚ MARTINS 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 
11)=APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012903-55.2014.827.0000 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 0002412-19.2014.827.2706 – 1ª VARA CRIMINAL 
TIPO PENAL: ARTS. 157, § 2º, I E II C/C 14, II, AMBOS DO CP 
APELANTE: MISAEL TAVARES CARVALHO 
DEF ª. PÚBLª.: CRISTIANE SOUSA JAPIASSÚ MARTINS 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
3ª TURMA JULGADORA  
Desembargador Marco Villas Boas RELATOR 
Desembargador Ronaldo Eurípedes REVISOR 
Desembargador Helvécio Maia Neto VOGAL 
 

RECURSOS CONSTITUCIONAIS 
SECRETÁRIO: PELÁGIO NOBRE CAETANO COSTA 

Edital de Intimação com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
AUTOS Nº 5000790-52.2012.827.0000 
CLASSE  : RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL 
ORIGEM : 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA–TO 
RECORRENTE : COS CONSTRUTORA LTDA 
ADVOGADO ; JOSÉ HOBALDO VIEIRA 
RECORRIDO : MS MATERIAIS, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRICIDADE LTDA 
ADVOGADOS ; RONAN PINHO NUNES GARCIA – OAB/TO 1956 e RAINER ANDRADE MARQUES – OAB/TO 4117 
INTERESSADO ; MAURÍLIO FERREIRA DA SILVA 
RELATORA : DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE 
 
PRAZO: 20(VINTE) DIAS – CONSTITUIR NOVO ADVOGADO 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE, Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, nos autos acima epigrafados, em cumprimento à decisão lançada no evento 50, vem INTIMAR a parte 
Recorrida, MS MATERIAIS, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRICIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 46.900.221/0001-17, e MAURÍLIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, portador da CI RG nº 
11.084.156-6 SSP/SP e CPF nº 928.348.928-49, com domicílios na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, do seguinte DESPACHO: ―Frustradas as tentativas em se proceder à intimação 
pessoal do sócio remanescente da empresa recorrida, expeça-se edital de intimação, com o prazo de 20 (vinte) dias, para o 
mesmo fim. Decorrido o prazo supra sem manifestação do intimando, fica desde logo nomeada a Defensoria Pública para 
patrocinar sua defesa, devendo a mesma ser intimada do acórdão proferido no evento 15, bem como a apresentar contrarrazões 
ao recurso especial interposto no evento 29. Após, retornem os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso. 
Cumpra-se. Palmas/TO, 16 de dezembro de 2014. Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE. PRESIDENTE”. PALMAS-TO, 27 de 
janeiro de 2015. Pelágio Nobre Caetano da Costa, Secretário de Recursos Constitucionais. 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ARAGUAÇU 
1ª Escrivania Cível 
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INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 2012.0001.5660-9  
Carta Precatória para designação e realização de hasta pública  
Deprecante: Juiz de Direito da 5º Vara Cível da Comarca de Uberlândia-MG  
Requerente: Ronaldo Fonseca Zica 
Advogado: DR. ALEXANDRE MAGNO DE A. GERRA MARQUES OAB/GO 7.402, MARCIA GONÇALVES DA SILVA OAB/MG 
82.656  
Requerido: Espólio de Elzo Naves e outros 
Advogado: IARA GARCIA OAB/GO 21.248 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO: Ficam as partes por seus advogados, INTIMADOS de que o 
Processo em meio físico de nº 2012.0001.5660-9/0 foi digitalizado no Sistema Eletrônico E-PROC/TJTO e passará a tramita 
SOMENTE em meio eletrônico sob o número - Processo nº 5000626-23.2012.827.2705 e Chave Processo nº 576300383814, 
bem como deverá efetuar seu cadastramento no sistema de processos eletrônico E-PROC/TJTO, no prazo de 15 dias para que 
possa ser associado(a) ao processo e ter acesso às intimações necessárias. Informa ainda que os autos em meio físico será 
BAIXADO POR DIGITALIZAÇÃO na escrivania da 1ª Vara Cível de Araguaçu/TO,. Araguaçu/TO, 26 de janeiro de 2015. Lucimar 
Rodrigues dos Santos-Técnica Judiciária 
  
AUTOS 2010.0011.7479-5  
Ação: Averiguação de Paternidade   
Requerente: Peter de Carvalho 
Requerido: Raimundo Tavares de Figueiredo e outros 
Advogado: DR. MARIA IRANI DE ALMEIDA OAB/CE 18.318-A   FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE 
PROCESSO: Fica a parte requerente por seu advogado, INTIMADO de que o Processo em meio físico de nº 2010.0011.7479-5 
foi digitalizado no Sistema Eletrônico E-PROC/TJTO e passará a tramita SOMENTE em meio eletrônico sob o número - Processo 
nº 5000117-63.2010.827.2705 e Chave Processo nº 364071729014 bem como deverá efetuar seu cadastramento no sistema de 
processos eletrônico E-PROC/TJTO, no prazo de 15 dias para que possa ser associado(a) ao processo e ter acesso às 
intimações necessárias. Informa ainda que os autos em meio físico será BAIXADO POR DIGITALIZAÇÃO na escrivania da 1ª 
Vara Cível de Araguaçu/TO,. Araguaçu/TO, 26 de janeiro de 2015. Lucimar Rodrigues dos Santos-Técnica Judiciária 
  
AUTOS 2010.0011.7479-5  
Ação: Averiguação de Paternidade   
Requerente: Peter de Carvalho 
Requerido: Raimundo Tavares de Figueiredo e outros 
Advogado: DR. MARIA IRANI DE ALMEIDA OAB/CE 18.318-A   FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE 
PROCESSO: Fica a parte requerente por seu advogado, INTIMADO de que o Processo em meio físico de nº 2010.0011.7479-5 
foi digitalizado no Sistema Eletrônico E-PROC/TJTO e passará a tramita SOMENTE em meio eletrônico sob o número - Processo 
nº 5000117-63.2010.827.2705 e Chave Processo nº 364071729014 bem como deverá efetuar seu cadastramento no sistema de 
processos eletrônico E-PROC/TJTO, no prazo de 15 dias para que possa ser associado(a) ao processo e ter acesso às 
intimações necessárias. Informa ainda que os autos em meio físico será BAIXADO POR DIGITALIZAÇÃO na escrivania da 1ª 
Vara Cível de Araguaçu/TO,. Araguaçu/TO, 26 de janeiro de 2015. Lucimar Rodrigues dos Santos-Técnica Judiciária  
 
AUTOS 2011.0005.1442-6  
Ação: Embargos à Execução   
Embargante: Município de Araguaçu-TO 
Embargado: João Miguel dos Anjos 
Geuni Maria Barreira Alves Leme  
Advogado: DR. GEUNI MARIA BARREIRA ALVES LEME OAB/TO 235-A  FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE 
PROCESSO: Fica a parte requerente por seu advogado, INTIMADO de que o Processo em meio físico de nº 2011.0005.1442-6 
foi digitalizado no Sistema Eletrônico E-PROC/TJTO e passará a tramita SOMENTE em meio eletrônico sob o número - Processo 
nº 5000123-36.2011.827.2705 e Chave Processo nº 995575709214 bem como deverá efetuar seu cadastramento no sistema de 
processos eletrônico E-PROC/TJTO, no prazo de 15 dias para que possa ser associado(a) ao processo e ter acesso às 
intimações necessárias. Informa ainda que os autos em meio físico será BAIXADO POR DIGITALIZAÇÃO na escrivania da 1ª 
Vara Cível de Araguaçu/TO,. Araguaçu/TO, 26 de janeiro de 2015. Lucimar Rodrigues dos Santos-Técnica Judiciária 
 
AUTOS 2010.0009.5056-2  
Ação: Execução Fiscal  
Exequente: Estado do Tocantins 
Executado: Fernando Macedo Cardoso  
Advogado: FABRÍCIO MARTINS DE MORAIS OAB/TO 3.646  
 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO: Fica a parte requerente por seu advogado, INTIMADO de que 
o Processo em meio físico de nº 2010.0009.5056-2 foi digitalizado no Sistema Eletrônico E-PROC/TJTO e passará a tramita 
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SOMENTE em meio eletrônico sob o número - Processo nº 5000109-86.2010.827.2705 e Chave Processo nº 194504744414 
bem como deverá efetuar seu cadastramento no sistema de processos eletrônico E-PROC/TJTO, no prazo de 15 dias para que 
possa ser associado(a) ao processo e ter acesso às intimações necessárias. Informa ainda que os autos em meio físico será 
BAIXADO POR DIGITALIZAÇÃO na escrivania da 1ª Vara Cível de Araguaçu/TO,. Araguaçu/TO, 26 de janeiro de 2015. Lucimar 
Rodrigues dos Santos-Técnica Judiciária 
  
AUTOS 2011.0006.0329-1  
Ação: Execução Fiscal  
Exequente: Estado do Tocantins 
Executado: Fernando Macedo Cardoso  
Advogado: FABRÍCIO MARTINS DE MORAIS OAB/TO 3.646  
 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO: Fica a parte requerente por seu advogado, INTIMADO de que 
o Processo em meio físico de nº 2011.0006.0329-1 foi digitalizado no Sistema Eletrônico E-PROC/TJTO e passará a tramita 
SOMENTE em meio eletrônico sob o número - Processo nº 5000116-44.2011.827.2705 e Chave Processo nº 972033361214 
bem como deverá efetuar seu cadastramento no sistema de processos eletrônico E-PROC/TJTO, no prazo de 15 dias para que 
possa ser associado(a) ao processo e ter acesso às intimações necessárias. Informa ainda que os autos em meio físico será 
BAIXADO POR DIGITALIZAÇÃO na escrivania da 1ª Vara Cível de Araguaçu/TO,. Araguaçu/TO, 26 de janeiro de 2015. Lucimar 
Rodrigues dos Santos-Técnica Judiciária  
 

ARAGUAINA 
2ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AÇÃO: DECLARATORIA — 2009.0008.2371-0 
Requerente: RAIMUNDA RODRIGUES DE FREITAS 
Defensor Público 
Requerido:  BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 
Advogado: FRANCISCO OLIVEIRA THOMPSON FLORES-OAB/TO 4601-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001371-05.2009.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: INDENIZAÇAO — 2008.0009.0498-4 
Requerente: HUMBERTO RANGEL GALVAO LEOBAS 
Advogado: PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRAO-OAB/TO 2132 
Requerido:  SABEMI SEGURADORA S/A 
Advogado: PABLO BERGER-OAB/RS 61011 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000979-02.2008.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2006.0009.4229-4 
Requerente: NOVATRANS ENERGIA S/A 
Advogado: MURILO SUDRE MIRANDA-OAB/TO 1536 
Requerido:  ELIZABETH GUIMARAES DE ARAUJO 
Advogado: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS-OAB/TO 2119 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000459-18.2003.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
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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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO — 2010.0010.5613-0 
Requerente: :  IVONETE PEREIRA MARTINS 
Advogado: MARCELO REZENDE QUEIROZ SANTOS-OAB/TO 2059 
Requerido:  PAULO MARQUES DE LIMA E OUTROS 
Advogado: ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO-OAB/GO 11184 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001919-93.2010.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: IMPUGNAÇÃO A ASSISTENCIA JUDICIARIA — 2011.0008.3568-0 
Requerente: PAULO MARQUES DE LIMA 
Advogado: ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO-OAB/GO 11184 
Requerido:  IVONETE PEREIRA MARTINS 
Advogado: MARCELO REZENDE QUEIROZ SANTOS-OAB/TO 2059 
I INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003072-30.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: REVISIONAL — 2010.0000.1681-9 
Requerente: MARCIO EVANDRO PEREIRA 
Advogado: RICARDO A.LOPES DE MELO-OAB/TO 2804 
Requerido:  BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: OSMARINO JOSE DE MELO-OAB/TO 779-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001917-26.2010.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2011.0006.6868-7 
Requerente: THIAGO MOREIRA DE SOUSA 
Advogado: ALEXANDRE GARCIA MARQUES-OAB/TO 1874 
Requerido:  C&A MODAS LTDA 
Advogado: FLAVIO SOUSA DE ARAUJO-OAB/TO 2494-A 
Requerido: BANCO IBI S/A-BANCO MULTIPLO 
Advogado: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO-OAB/TO 4574-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003071-45.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: REVISIONAL — 2010.0004.5221-0 
Requerente: IRACEMA NEGRI DE FREITAS 
Advogado: JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA-OAB/TO 2360 
Requerido:  BANCO BRADESCO S/A 



ANO XXVII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3509 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2015 9 

 

 
 

Advogado: OSMARINO JOSE DE MELO-OAB/TO 779-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001918-11.2010.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2006.0004.9240-0 
Requerente: PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 
Advogado: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO-OAB/TO 1971 
Requerido: DETALHE CALÇADOS 
Advogado:  JOSE ADELMO DOS SANTOS-OAB/TO 301 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000650-97.2002.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2006.0007.0372-9 
Requerente: ANTONIO MARTINS DA SILVA 
Advogado: DALVALAIDES DA SILVA LEITE-OAB/TO 1756 
Requerido: VIVO-TOCANTINS CELULAR S/A 
Advogado: TATIANA VIEIRA ERBS-OAB/TO 3070 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000403-77.2006.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2006.0004.9239-6 
Requerente: BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A 
Advogado: DANIEL DE MARCHI-OAB/TO 104-OSMARINO JOSE DE MELO-OAB/TO 779-B 
Requerido:  JOAO DE DEUS GONÇALVES 
Advogado: CARLOS FRANCISCO XAVIER-OAB/TO 1622 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000457-48.2003.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: RESSARCIMENTO — 2006.0001.7750-4 
Requerente: BRADESCO SEGUROS S/A 
Advogado: RENATO TADEU RONDINA MANDALITE-OAB/SP 115.762 
Requerido:  FILOMENO LUSTOSA LINARD 
Advogado: SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA-OAB/TO 1363 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000398-55.2006.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
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AÇÃO: EXECUÇÃO — 2007.0009.7071-7 
Requerente: AIRTON GARICA FERREIRA 
Advogado: JOAQUIM GONZAGA NETO-OAB/TO 1317-A 
Requerido:  : DARCY LUIZ ESTORARI E OUTROS 
Advogado: DEOCLIDES DOS SANTOS COSTA DIAS-OAB/MA 5382 
Requerida: FABIANA AUGUSTA ESTORARI 
Advogada: ALINE BRINGEL-OAB/TO 4000 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000879-81.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015. 
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
 
AÇÃO: RESCISÃO CONTRATUAL — 2007.0003.0669-8 
Requerente: DARCY LUIZ ESTORARI E OUTROS 
Advogado: DEOCLIDES DOS SANTOS COSTA DIAS-OAB/MA 5382 
Requerente: FABIANA AUGUSTA ESTORARI 
Advogada: ALINE BRINGEL-OAB/TO 4000 
Requerido:  AIRTON GARICA FERREIRA 
Advogado: JOAQUIM GONZAGA NETO-OAB/TO 1317-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000878-96.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 27 de janeiro de 2015 
 
AÇÃO: BUSCA E APREENSAO — 2012.0005.9811-3 
Requerente: BANCO SAFRA S/A 
Advogado: MARIA LUCILIA GOMES-OAB/TO 2489 
Requerido:  MARILENE DIAS ACACIO 
Advogado: não constituido 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5013561-92.2012.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO — 2009.0009.8279-7 
Requerente: :  DOURIVAN NUNES DE OLIVEIRA 
Advogado: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS-OAB/TO 17874-ADILSON RAMOS JUNIOR-OAB/TO 11550 
Requerido: : BANCO DO BRASIL 
Advogado: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS-OAB/TO 5478-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000106-51.1998.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2009.0009.8278-9 
Requerente: BANCO DO BRASIL 
Advogado: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS-OAB/TO 5478-A 
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Requerido:  DOURIVAN NUNES DE OLIVEIRA 
Advogado: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS-OAB/TO 17874-ADILSON RAMOS JUNIOR-OAB/TO 11550 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000018-23.1992.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: ORDINARIA DE RESCISÃO CONTRATUAL — 2009.0009.1694-8 
Requerente: CENTRO OFTALMOLOGICO DE ARAGUAINA 
Advogado: EMERSON COTINI-OAB/TO 2098 
Requerido:  JOSE SANTOS GUIMARAES 
Advogado: JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARAES-OAB/TO 2128 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000098-40.1999.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2009.0002.3816-8 
Requerente: RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A 
Advogado: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES-OAB/SP 208.972 
Requerido:  SERGIO AUGUSTO CARVALHO DA SILVA 
Advogado: não constituido 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001351-14.2009.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
  
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2011.0002.3217-0 
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB/TO 1334 
Requerido:  ROQUE DE DELORENZO RIBEIRO DO VALE E OUTRO 
Advogado: não constituido 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003008-20.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: REVISAO DE CONTRATO — 2011.0004.8775-5 
Requerente: KATIA MARIA LUZ RIBEIRO CONCEIÇÃO 
Advogado: FERNANDA SOUSA BONTEMPO-OAB/TO 4602 
Requerido:  BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 
Advogado: não constituido 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003009-05.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
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AÇÃO: EXECUÇÃO — 2007.0010.3329-6 
Requerente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 
Advogado: FERNANDO EDUARDO MARCHESINI-OAB/TO 2188 
Requerido:  GRACILIANO FERREIRA DA SILVA 
Advogado: não constituido 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000860-75.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2007.0007.2439-2 
Requerente: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: OSMARINO JOSE DE MELO-OAB/TO 779 
Requerido:  JOAO GOMES DE ARAUJO 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000109-35.2000.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO — 2010.0006.7284-8 
Requerente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
Advogado: ALEXANDRE IUNES MACHADO-OAB/TO 4110 
Requerido:  CARLOS AUGUSTO INACIO DA SILVA 
Advogado: não constituido 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001883-51.2010.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: DECLARATORIA — 2011.0003.2715-4 
Requerente: ROLINS E CAMPOS LTDA 
Advogado: PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRAO-OAB/TO 2132 
Requerido:  LEO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 
Advogado: não constituído 
I INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003018-64.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2006.0001.0412-4 
Requerente: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 
Advogado: MAURO JOSE RIBAS-OAB/TO 753 – MURILO SUDRE MIRANDA-OAB/TO 1536 
Requerido:  VICTOR E FRANCESCHINI LTDA 
Advogado: ALFREDO FARAH-OAB/TO 943-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000110-20.2000.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2007.0002.4383-1 
Requerente: GUSTAVO GOMES RIBEIRO E OUTROS 
Advogado: JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARAES-OAB/TO 2128 
Requerido:  LIOSMAR PERIRA CARDOSO E OUTROS 
Advogado: ADDWARDYS BARROS VINHA DE ARAUJO-OAB/TO 2494-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000854-68.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TITULOS AO PORTADOR — 2007.0009.2626-2 
Requerente: FRANCISCO SALES DA SILVA 
Advogado: JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARAES-OAB/TO 2128 
Requerido: LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A-TELESENA 
Advogado:  ROBERTO PEREIRA URBANO-OAB/TO 1440-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000855-53.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS — 2007.0006.8070-0 
Requerente: FRANCISCO SALES DA SILVA 
Advogado: JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARAES-OAB/TO 2128 
Requerido: LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A-TELESENA 
Advogado:  ROBERTO PEREIRA URBANO-OAB/TO 1440-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000857-23.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2006.0009.2992-1 
Requerente: BANCO FINASA S/A 
Advogado: SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA-OAB/TO 4093 
Requerido: JADSON RIBEIRO DE ARAUJO  
Advogado: JOSE BONIFACIO SANTOS TRINDADE-OAB/TO 456 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000244-08.2004.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2010.0003.1859-9 
Requerente: BRENO JUNIOR DO CARMO 
Advogado: FRANCISCO JOSE DO CARMO-OAB/TO 1452 
Requerido:  JOSE FERRO BRANDAO 
Advogado: ALFREDO FARAH-OAB/TO 943 
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INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000079-39.1996..827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —  2008.0006.9363-0 
Requerente: ALBERTINA PEREIRA SANTOS E OUTRO 
Advogado: ALDO JOSE PEREIRA-OAB/TO 331 
Requerido:  SUPERMERCADO GOIAS 
Advogado: HENRY SMITH-OAB/TO 3181 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000965-18.2008.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2008.0003.8077-2 
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO-OAB/TO 1807-B 
Requerido:  OSVALDO TROVO NETO 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000966-03.2008.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
 
AÇÃO: BUSCA E APREENSAO — 2011.0005.8612-5 
Requerente: BANCO VOLKSWAGEN S/A 
Advogado: MARINOLIA DIAS DOS REIS-OAB/TO 1597 
Requerido:  EDMILSON MANOEL DA SILVA 
Advogado: não constituido 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003031-63.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: REVISIONAL DE CONTRATO — 2011.0001.6825-0  
Requerente: JOSE NICODEMOS RODRIGUES DE FIGUEIROA 
Advogado: RICARDO A. LOPES DE MELO-OAB/TO 2804 
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: MARIA LUCILIA GOMES-OAB/TO 2489-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003032-48.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
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AÇÃO: ORDINARIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — 2007.0008.0962-2  
Requerente: ANDREIA DE SOUSA CARDIM 
Advogado: WANDER NUNES DE RESENDE-OAB/TO 657 
Requerido: TOYOTA DO BRASIL LTDA 
Advogado: RAISSA SALDANHA MENEZES-OAB/PE 9439 
Requerido: UMUARAMA MOTORS COM.SERV.LTDA 
Advogado: CABRAL SANTOS GONÇALVES-OAB/TO 448-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000866-82.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2006.0001.7759-8  
Requerente: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA 
Advogado: DEARLEY KUHN-OAB/TO 530 
Requerido: NELSON IVAN BALBINO BRASIL 
Advogado: FABIANO CALDEIRA LIMA-OAB/TO 2493-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000047-05.1994.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2006.0001.8997-9  
Requerente: DEUSVAL DE BARROS BRITO E OUTRO 
Advogado: AURELIANO LIRA DE VASCONCELOS-OAB/TO 3558 
Requerido: ARY RIBEIRO VALADÃO 
Advogado: ARY RIBEIRO VALADÃO-OAB/GO 2279 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000013-69.199.827.2706. 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO — 2011.0008.2324-0  
Requerente: RUBENS GONÇALVES AGUIAR-VIAÇÃO LONTRA 
Advogado: SANDRE REGINA FERREIRA AGUIAR-OAB/TO 752 
Requerido: BRAVO COMERCIO DE MOTOS LTDA E OUTROS 
Advogado: DEARLEY KUHN-OAB/TO 530 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003040-25.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER — 2011.0008.0147-6  
Requerente: FERNANDA PEREIRA SANTOS 
Advogado: LUCIANA VENTURA-OAB;TO 3698 
Requerido: UNIMED ARAGUAINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAINA LTDA 
Advogado: EMERSON COTINI-OAB/TO 2098 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003041-10.2011.827.2706. 
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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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA COISA CERTA  
Requerente: A SOBERANA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
Advogado: EDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA NETO-OAB/TO 1242-A 
Requerido: AUTOLATINA LEASING S/A 
Advogado: MARINOLIA DIAS DOS REIS-OAB/TO 1597 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001363-29.2009.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2008.0004.7385-1  
Requerente: LUIZINHO RAMOM 
Advogado: JOSE BONIFACIO SANTOS TRINDADE-OAB/TO 456 
Requerido: ALAN BRASIL ALVES DE SOUSA 
Advogado: RAIMUNDO FIDELIS OLIVEIRA BARROS-OAB/TO 2274 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000969-55.2008.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: MONITORIA — 2012.0001.1827-8  
Requerente: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS-ITPAC 
Advogado: KARINE ALVES GONÇALVES MOTA-OAB/TO 2224 
Requerido: MARCOS ANTONIO VIANA DURAES 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5013582-68.2012.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2011.0003.9766-0  
Requerente: PAULO CESAR DE ALMEIDA TROVO 
Advogado: EMERSON COTINI-OAB/TO 2098 
Requerido: CARLA SOUZA GONDIM RANGEL E OUTROS 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003035-003.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2007.0001.4313-6  
Requerente: MATILDE SARAIVA MESSIAS 
Defensor Público 
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Requerido: SABEMI SEGURADORA S/A 
Advogado: PABLO BERGER-OAB/RS 61.011 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000867-67.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
 
AÇÃO: BUSCA E APREENSAO — 2009.0009.1683-2  
Requerente:BANCO BRADESCO S/A  
Advogado: OSMARINO JOSE DE MELO-OAB/TO779-B 
Requerido: MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SOUZA 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000110-88.1998.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2006.0002.2946-6  
Requerente: RAIMUNDO JOSE DOS REIS 
Advogado: DEARLEY KUHN-OAB/TO 530 
Requerido: MAX SALDANHA ATHAYDE 
Advogado: JULIO AIRES RODRIGUES-OAB/TO 361 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000069-29.1995.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: REPARAÇAO DE DANOS — 2006.0002.2944-0  
Requerente: LANNA MARIA PEGO TEIXEIRA 
Advogado: DEARLEY KUHN-OAB/TO 530 
Requerido: MAX SALDANHA ATHAYDE 
Advogado: JULIO AIRES RODRIGUES-OAB/TO 361 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000070-14.1995.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2006.0002.1221-0  
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: ELAINE AYRES BARROS-OAB/TO 2402 
Requerido: PAULO TORRES DA SILVEIRA E OUTROS 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000111-73.1998.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
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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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: MONITORIA — 2009.0011.6129-0  
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: MAURICIO CORDENONZI-OAB/TO 2223-B 
Requerido: JOSE MAURICIO VIANA DE MEDEIROS 
Advogado: RUBENS DE ALMEIDA BARROS JUNIOR-OAB/TO 1605 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000109-06.1998.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2006.0001.9630-4  
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: MAURICIO CORDENONZI-OAB/TO 2223-B 
Requerido: ROLLEMBERG EGIDIO FERREIRA DE AGUIAR 
Advogado: JOAQUIM GONZAGA NETO-OAB/TO 1317-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000395-03.2006.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO — 2010.0012.4170-0  
Requerente: PRADO E COSTA REPRESENTAÇÕES LTDA 
Advogado: SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA-OAB/TO 1363 
Requerido: MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A E OUTROS 
Advogado: PATRICIA DE CASTRO FERREIRA-OAB/MG 61474-VALERIA DE CARVALHO-OAB/MG 63034 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001896-50.2010.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2009.0008.2220-0  
Requerente: BANCO BRADESCO S;A 
Advogado: OSMARINO JOSE DE MELO-OAB/TO 779-A 
Requerido: MAURICIO MACHADO DE CARVALHO  
Advogado: JOAQUIM GONZAGA NETO-OAB/TO 1317-A 
Requerido: DILSON MACHADO DE CARVALHO JUNIOR E OUTRO 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000108-21.1998.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2008.0006.1623-7  
Requerente: FABIANO CALDEIRA LIMA 
Advogado: FABIANO CALDEIRA LIMA-OAB/TO 2493 
Requerido: BRASIL TELECOM 
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Advogado: JOSUE PEREIRA DE AMORIM-OAB/790 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000967-85.2008.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: BUSCA E APREENSAO — 2007.0001.0012-7  
Requerente: BANCO ITAU S/A 
Advogado: GUILHERME TRINDADE MEIRA COSTA-OAB/SP 170.942-ISADORA AFONSO GOMES DE ARAUJO-OAB/TO 2401 
Requerido: MARIA JOSE DOS SANTOS SABOIA 
Advogado: ORLANDO DIAS DE ARRUDA-OAB/TO 3470 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000865-97.2007.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — 2010.0008.8033-5  
Requerente: COALTO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO TOCANTINS LTDA 
Advogado: EMERSON COTINI-OAB/TO 2098 
Requerido: IRENEU POSSAMAI 
Advogado: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS-OAB/TO 2119 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001894-80.2010.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2010.0004.9578-4  
Requerente: IRENEU POSSAMAI 
Advogado: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS-OAB/TO 2119 
Requerido: COALTO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO TOCANTINS LTDA 
Advogado: EMERSON COTINI-OAB/TO 2098 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5001895-65.2010.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2011.0010.9667-9  
Requerente: TOCANTINS FACTORING ARAGUAINA LTDA 
Advogado: FRANCISCO JOSE DO CARMO-OAB/TO 1452 
Requerido: EDMILSON MANOEL DA SILVA 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5003029-93.2011.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
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Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
 
AÇÃO: EXECUÇÃO — 2009.0011.9787-2  
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB/TO 1334-A 
Requerido: MYRIEL CAVALCANTI MELLO FILHO 
Advogado: SEBASTIÃO ANTUNES FURTADO-OAB/PR 20369- 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000320-95.2005.827.2706. 
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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Araguaína/TO, 26 de janeiro de 2015. 
 

3ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2010.0008.6680-4 – Revisão de Contrato 
Requerente(s): Santana Correia da Silva 
Advogado(s):  Dr.José Wilson Cardoso Diniz – OAB/PI 2523 
Requerido(s):  Banco Finasa 
Advogado(s): Dra Cristiane Belinati Garcia Lopes  - OAB/TO 4258-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001740-62.2010.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2010.0009.9083-1 – Reintegração de  Posse  
Requerente(s): Jurandir Lima Macambira e outro  
Advogado(s):  Dra Cristiane Delfino Rodrigues  Lins – OAB/TO 2119 
Requerido(s):  Saneatins – Companhia de Saneamento do Tocantins 
Advogado(s): Dra Maria das Dores Costa  Reis – OAB/TO 784 Dra Dayana Afonso Soares – OAB/TO 2647 Dr. Wagner Pereira 
Nogueira – OAB/TO 4444 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001741-47.2010.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2011.0012.8478-5 - Monitória  
Requerente(s): Franklin Romel Aires da Silva 
Advogado(s):  Defensor Público 
Requerido(s):  Waldir Sversutti 
Advogado(s):  Dr. Carlos Alexandre Vaine Tavares – OAB/PR 24585  Dr. Heverton Dias Tavares Aguiar – OAB/TO 4942 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5002757-02.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2011.0012.4155-5 – Desfazimento de Negocio Jurídico  
Requerente(s): João Evangelista   dos  Santos Filhos 
Advogado(s):  Dra Maria  Brandão Aguiar – OAB/TO 4839 
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Requerido(s):  Wanderson Rosa da Silva 
Advogado(s): Não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº5002755-32.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2011.0011.4465-7 – Cautelar  
Requerente(s): João Evangelista   dos  Santos Filhos 
Advogado(s):  Dra Maria  Brandão Aguiar – OAB/TO 4839 
Requerido(s):  Wanderson Rosa da Silva 
Advogado(s): Não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº5002756-17.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2012.0001.3542-3 -Cautelar 
Requerente(s): Marcelo Ricardo Neves e outro 
Advogado(s):  Dr. Ricardo Alexandre Guimarães – OAB/TO 2100 
Requerido(s):  Paulo Cezar Medeiros Maranhão e outro 
Advogado(s): Dr. Daniel Pinheiro da Silva Biserra Aires – OAB/TO 4695 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013281-24.2012..827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2011.0002.3137-8 - Usucapião 
Requerente(s): Paulo Cezar Medeiros Maranhão e outro 
Advogado(s):Dr. Daniel Pinheiro da Silva Biserra Aires – OAB/TO 4695 
Requerido(s): Marcelo Ricardo Neves e outra 
Advogado(s): Dr. Ricardo Alexandre Guimarães – OAB/TO 2100B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5002754-47.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2011.0011.8140-4 - Conhecimento 
Requerente(s): Coalto Comércio e Industria de Alimentos do Tocantins Ltda 
Advogado(s):Dr. Roberto Naves de  Assunção – OAB/GO 6765 Dr. Fernando R. S. A. Costa – OAB/GO 21154 Dr. Samuel 
Santos e Silva – OAB/GO 30.764 
Requerido(s):   Banco da Amazônia S/A 
Advogado(s):  Não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5002753-62.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
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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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2010.0007.7001-7 - Indenização 
Requerente(s): Ana Josefa  Cezar 
Advogado(s):Dr. Flavio Sousa de  Araujo – OAB/TO 2494 
Requerido(s):   Nilson Alves de  Oliveira Junior e outra 
Advogado(s):  Dra Maria  Tereza Miranda – OAB/TO 941 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000427-13.2003.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2008.0005.8248-0 Execução 
Requerente(s): Banco Bradesco S/A 
Advogado(s):Osmarino José de  Melo – OAB/TO 779 
Requerido(s):   Deuselino Gomes de  Carvalho 
Advogado(s):  Não Constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000865-63.2008.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2008.0010.0340-9 - Execução 
Requerente(s): Banco Bradesco 
Advogado(s):Dr. Osmarino José de Melo – OAB/TO 779-B 
Requerido(s): Farmavida Comercio de Medicamentos Ltda 
Advogado(s):  Não Constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000864-78.2008.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2006.0002.3293-9 – Cautelar 
Requerente(s): Sandoval Borges Guimarães 
Advogado(s):Dr. Alfredo Farah – OAB/TO 943  
Requerido(s):   Antonio Ronaldo Cunha Castro 
Advogado(s):  Dr. Edson Paulo Lins  - OAB/GO 3314 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000011-65.1991.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2006.0002.3292-0 - Ressarcimento  
Requerente(s): Sandoval Borges Guimarães 
Advogado(s):Dr. Alfredo Farah – OAB/TO 943 Dr. Hélio Fábio Teixeira dos Santos Filho – OAB/GO21488  Dr. José Carlos 
Ferreira – OAB/TO 261-B 
Requerido(s):   Antonio Ronaldo Cunha Castro 
Advogado(s):  Dr. Heron Alvarenga Bahia – OAB/MG 43.649 
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INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000012-16.1992.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2010.0008.3297-7 - Execução  
Requerente(s): Banco do Estado de Goiás 
Advogado(s):Dr. Dearley Kuhn – OAB/TO 530 
Requerido(s):   José de Arima de Lima e outros 
Advogado(s):  Dr. Wanduir José de Lima  - OAB/PA - 3504 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000064-36.1997.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2010.0006.9550-3 – Execução  
Requerente(s): Banco do Brasil S/A 
Advogado(s):Dr. Marcos Antonio de Sousa – OAB/TO 834 
Requerido(s):   João Jesus de Souza 
Advogado(s):  Não Constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000089-15.1998.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização 
 
Autos nº 2010.0009.6417-2 -Execução 
Requerente(s): Banco Amazonia S.A 
Advogado(s):Dr. Mauricio Cordenonzi – OAB/TO 2223 
Requerido(s): Valdeci de Sousa Mota 
Advogado(s):  Dra Cristiane  Delfino Rodrigues Lins – OAB/to 2119-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000204-26.2004.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
 
Autos nº 2011.0011.4626-9 – Execução 
Requerente(s): Paraíso Industria e Comercio de Alimentos Ltda 
Advogado(s):Dra Aline Silva Coelho – OAB/TO 4606  
Requerido(s):   L Alves pego 
Advogado(s):  Ainda não Constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5002775-23.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.* 
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Autos nº 2010.0008.8018-1 Revisão 
Requerente(s): Kelly Tatiane Martins Caldas 
Advogado(s):Dr. Solenilton da Silva Brandão – OAB/TO 3889 
Requerido(s):  Banco Panamericano S/A 
Advogado(s):  Dra Cristiane Belinati Garcia Lopes – OAB/TO 4258-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001626-26.2010.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2010.0006.0627-6 - Execução 
Requerente(s): Umuarama Automóveis Ltda 
Advogado(s):Dr. Dearley Kuhn – OAB/TO 530 
Requerido(s):  Luciano Tomaz de Queiroz 
Advogado(s):  Dr. Joaquim Gonzaga Neto – OAB/TO 1317  E Dr. Renato Alves Soares – OAB/TO 4319 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000051-08.1995.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2012.0003.0686-4 – Reparação de Danos 
Requerente(s): Rapido Amazonas S/A 
Advogado(s):Dra. Márcia Regina Flores – OAB/TO 604 
Requerido(s):  Trans Sandro Transporte de Veículos Ltda 
Advogado(s):  Dr. Marcos Sousa santos – OAB/SP 138.259 Dr. Fábio Casares Xavier – OAB/SP 213.181 Dra.Aline Santa Rosa 
Alves – OAB/SP 322.300  Dr. Laércio Nilton Farina – OAB/SP 41823 
Requerido(s):Brazul Transportes de Veículos Ltda 
Advogado(a):Dr. Francisco Vidal Gil – OAB/SP 78732 Dra Tabata P. de Oliveira – OAB/SP 212.352 
Requerido(a): Mafre Vera Cruz Seguradora S/A 
Advogado(a):Dr. Jaime Augusto Marques – OAB/BA 9446 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013319-36.2012.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2011.0006.6909-8 Constitutiva Negativa  
Requerente(s): BCN Leasing 
Advogado(s):Dr. Osmarino José de Melo – OAB/TO 779-B 
Requerido(s):  Denilson Borges de Sousa 
Curadora:  Dra. Aliny Costa e SIlva 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000101-29.1998.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2009.0001.2249-6 - Revisional 
Requerente(s): Transportadora L. J. Ferraz Ltda ME 
Advogado(s):Dra Eunice Ferreira de Sousa Kuhn – OAB/TO 529 
 Requerido(s):  Banco Bradesco  S.A 
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Advogado(s):  Dr.Osmarino José de Melo – OAB/TO 779-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001302-70.2001.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2009.0001.2249-6 - Revisional 
Requerente(s): Transportadora L. J. Ferraz Ltda ME 
Advogado(s):Dra Eunice Ferreira de Sousa Kuhn – OAB/TO 529 
 Requerido(s):  Banco Bradesco  S.A 
Advogado(s):  Dr.Osmarino José de Melo – OAB/TO 779-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001302-70.2001.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2009.0004.0468-8 - Cominatória 
Requerente(s): R Motos Ltda 
Advogado(s):Dra Eliania Alves Faria  Teodoro – OAB/TO 1464 
Requerido(s):  Laudelene  Marques Ferreira 
Advogado(s):  Defensor Público 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001303-55.2009.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2012.0004.5852-4 - Monitória 
Requerente(s): Pio Dias Vanderley 
Advogado(s):Dr. Alfredo Farah – OAB/TO 943-A  Dr. Eduardo Cardoso – OAB/TO 5521 
Requerido(s):Antônio Soares Feitosa   
Advogado(s):  Não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013427-65.2012.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2007.0001.8148-8 – Monitória 
Requerente(s): Cimentos  do Brasil S/A Cibrasa 
Advogado(s):Dr. Francisco Edson Lopes da Rocha Junior – OAB/PA 6861 
Requerido(s):  Sousa e Vieira Ltda e outros 
Advogado(s):  Não constituído 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000834-77.2007.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
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Autos nº 2010.0009.8023-2 - Declaratória 
Requerente(s): Cintia Herculano Deroci de Miranda 
Advogado(s):Dr. Philippe Bittencourt – OAB/TO 1073 
Requerido(s):  Banco Bradesco  Financiamentos S/A 
Advogado(s):  Dr. José Edgard da Cunha Bueno Filho – OAB/TO 4574-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001828-03.2010.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização*. 
 
Autos nº 2012.0003.5910-0 Ação Revisão Contratual  
Requerente(s):SUELY OLIVEIRA DA SILVA 
 Advogado: EDUARDO DA SILVA CARDOSO OAB/TO 5.521 
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado(s):LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB/PR 8.123 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013497-82.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0007.6872-8 Ação Revisão Contratual  
Requerente(s): TRANSPORTADORA L.J FERRAZ LTDA 
 Advogado: DEARLEY KUHN OAB/TO 530 
Requerido: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES OAB/SP 84.206 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001322-61.2009.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0007.6872-8 Ação Revisão Contratual  
Requerente(s): TRANSPORTADORA L.J FERRAZ LTDA 
 Advogado: DEARLEY KUHN OAB/TO 530 
Requerido: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES OAB/SP 84.206 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001322-61.2009.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0010.3670-4 Ação de Busca e Apreensão  
Requerente(s):BANCO BRADESCO S/A   
Advogado:MARIA LUCILIA GOMES OAB/SP 84.206  
Requerido: TRANSPORTADORA L.J FERRAZ LTDA 
Advogado(s): DEARLEY KUHN OAB/TO 530 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001324-31.2009.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, 
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publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico nº 2972, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0003.7903-2 Ação Execução de Titulo Extrajudicial  
Requerente(s): ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA   
Advogado: MARCOS DE SOUZA OAB/TO 139.722 
Requerido: VIDA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
Advogado(s): AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001856-68.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0000.1985-0 Ação Embargos do Devedor  
Requerente(s): CARVALHO E COSTA LTDA (FOTO SOUZA)   
Advogado: :MARCELO CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR OAB/TO4.369 
Requerido: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado(s): OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001853-16.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº2010.0009.3499-0 Ação Impugnação ao Valor da Causa  
Requerente(s):BANCO BRADESCO S/A   
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779 
Requerido:CARVALHO E COSTA LTDA (FOTO SOUZA) 
Requerido: MARCOS CARVALHO COSTA 
Advogado(s):MARCELO CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR OAB/TO4.369 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001852-31.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0008.0554-2 Ação Execução  
Requerente(s):BANCO BRADESCO S/A   
Advogado: OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779 
Requerido:CARVALHO E COSTA LTDA (FOTO SOUZA) 
Requerido: MARCOS CARVALHO COSTA 
Advogado(s):MARCELO CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR OAB/TO4.369 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001321-76.2009.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2012.0005.8173-3 Ação Monitória  
Requerente(s):HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO   
Advogado: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB/TO 5.630-A 
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Requerido: MAURICIO ARAUJO SOUZA ME 
Requerido: MAURICIO ARAUJO SOUZA 
Advogado(s):AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013503-89.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2006.0006.6537-1 Ação Cautelar Inominada  
Requerente(s):RIO ARAGUAIA COMÉRCIO DE GÁS LTDA  
Advogado: FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB/TO 1.976 
Requerido: RJP-REVENDEDOR PARAGÁS 
Advogado: JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES DE BRITO OAB/TO 1.498-B 
Requerido: GERALDO MOTA HOLANDA 
Advogado(s): JOSÉ ADELMO DOS SANTOS OAB/TO 301-A 
Requerido: EDSON FREITAS DE SOUSA (COMERCIAL DOIS IRMÃOS) 
Advogado(s): ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1.874 
Requerido: MVA DE ANDRADE-CARIOCA  (VANILDO GÁS). 
Advogado(s): ROBERTO PEREIRA URBANO OAB/TO 1.440-A 
Requerido: JOSEVAM BENTO DA NOBREGA (PARAGÁS) 
Advogado(s):JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADE OAB/TO 456 
Requerido:DORACY ALVES DA SILVA  
Advogado(s):JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES OAB/TO 2.128 
Requerido: MILTON PEREIRA DE SOUSA 
Advogado(s): DEFENSOR PUBLICO 
Requerido: ELIGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 
Advogado(s): (CURADORA) CÉLIA CILENE DE FREITAS PAZ OAB/TO 1375-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000377-79.2006.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2012.0005.7772-8 Ação de Revisional de Contrato Bancário 
Requerente(s):PEDRO DANTAS DE SOUSA   
Advogado: SAUL MARANHÃO ARAÚJO OLIVEIRA OAB/TO 5.159 
Requerido: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado(s):AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013502-07.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2012.0005.2866-2 Ação Execução  
Requerente(s):BANCO BRADESCO S/A  
Advogado:OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779 
Requerido:NELSON PREVIATO E OUTROS 
Advogado(s): AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013501-22.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
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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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2008.0010.8414-0 Ação de Busca e Apreensão  
Requerente(s): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A  
Advogado:PATRICIA AYRES DE MELO OAB/TO 2.972 
 Requerido: ANGELI MORAIS LEITE DE SOUSA 
Advogado(s): AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000936-65.2008.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2012.0000.7047-0 Ação Monitória  
Requerente(s): INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS-ITPAC   
Advogado:RAQUEL TORQUATO RODRIGUES DE AZEVEDO OAB/TO 4.800 
Requerido: EDLAINE FERNANDES DA COSTA  
Advogado(s): AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013527-20.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0010.2095-6 Ação Indenização  
Requerente(s): VANDERLEI JUNIOR DE SOUSA LIMA  
Advogado: SHEILA MARIELLI MORGANTI RAMOS OAB/TO 1.799 
Requerido:COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 
Advogado(s): LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR OAB/TO 4.562-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 50001333-90.2009.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0006.9559-7 Ação Execução de Titulo Extrajudicial  
Requerente(s): CIA ITAÚ DE INVESTIMENTO, CRÉDITO E FINANCIAMENTO  
Advogado: DEARLEY KUHN OAB/TO 530 
Requerido: GERALDO JOSÉ RIBEIRO E OUTROS 
Advogado(s): AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 50003-98.1985.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2012.0003.4483-9 Ação de indenização por Danos Morais  
Requerente(s): JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA  
Advogado:MARCOS ANTÔNIO VIEIRA NEGRÃO OAB/TO 4.751 
Requerido: DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTANA E COELHO 
Advogado(s): RICHERSON BARBOSA LIMA OAB/TO 2.727 
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INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013529-87.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0007.9370-0 Ação Execução Forçada 
Requerente(s):BANCO DO BRASIL S/A  
Advogado: MARCOS ANTONIO DE SOUSA OAB/TO 834 
Requerido:JOÃO JESUS DE SOUSA 
Advogado(s): AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000103-96.1998.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0009.4330-0 Ação Reintegração de Posse  
Requerente(s):CONSTRUTORA CUNHA LIMA LITDA  
Advogado: ALDO JOSÉ PEREIRA OAB/TO 331 
Requerido: VALDINEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS 
Advogado(s): EURIPEDES FERREIRA NARCISIO OAB/TO188-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000058-68.1993.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0011.7004-4 Ação de busca e Apreensão  
Requerente(s): FREDSON ARAUJO MENDES  
Advogado: FABIANO CALDEIRA LIMA OAB/TO 2.493 
Requerido: JOSÉ TADEU DA SILVA FERREIRA 
Advogado(s): AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001337-30.2009.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0012.8882-7 Ação de Rescisão Contratual  
Requerente(s):FREDSON ARAUJO MENDES  
Advogado:FABIANO CALDEIRA LIMA OAB/TO 2.493 
Requerido: JOSÉ TADEU DA SILVA FERREIRA 
Advogado(s):AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001338-15.2009.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
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Autos nº 2012.0003.6515-1 Ação de Indenização  
Requerente(s): CELIA BANDEIRA DO NASCIMENTO  
Advogado: ANTONIO ROGERIO BARROS DE MELLO OAB/TO 4.159 
Requerido:GUILHERME E CARMO LTDA (NEUSA TURISMO) 
Advogado(s):PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO OAB/TO 2.132-B 
Requerido: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 
Advogado: LEANDRO JEFFERSON CABRAL DE MELO OAB/TO 3.683-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013537-64.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2008.0010.0380-8 Ação Revisão Contratual  
Requerente(s): WAGNER DE CARVALHO FREITAS  
Advogado:SERAFIM FILHO COUTO ANDRADE OAB/TO 2.267 
Requerido:AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A  
Advogado(s):MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB/MS 6.171 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000948-79.2008.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0006.9541-4 Ação Execução de Titulo Extrajudicial  
Requerente(s): HOJUARA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA  
Advogado: DEARLEY KUHN OAB/TO 530 
Requerido: TALUDE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA 
Advogado(s):MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO OAB/SP 207.247 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000312-21.2005.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0006.9547-3 Ação Embargos a Execução  
Requerente(s): CÉLIO AFONSO VIEIRA  
Advogado: ORLANDO RODRIGUES PINTO OAB/TO 1.092 
Requerido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Advogado(s):ALESSANDRO DE PAULA CANEDO OAB/TO 1.334-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000311-36.2005.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2008.0007.6756-1 Ação Usucapião  
Requerente(s):ANTONIO HILDO SINDEAUX DE LIMA 
Requerente: MARIA CARMINA RODRIGUES PEREIRA  
Advogado:DEFENSOR PÚBLICO 
Requerido:PEDRO SOUSA LEAL 
Advogado(s):AINDA NÃO CONSTITUIDO 
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INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000956-56.2008.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0009.4850-7 Ação Execução  
Requerente(s): BANCO BRADESCO S/A  
Advogado:OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO  
Requerido:CHURCHIL CAVALCANTE CESAR 
Requerido: MARIA CECILIA NEPOMUCENO CESAR  
Advogado(s):AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5003010-87.2011.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0002.3757-9 Ação Usucapião  
Requerente(s): TATIANE NEVES DOS SANTOS 
Advogado:ELISA HELENA SENE SANTOS OAB/TO 2.096-B  
Requerido:SALVIANO INACIO DOS SANTOS 
Advogado(s):JOSÉ HILÁRIO RODRIGUES OAB/TO 652 
Denunciado a Lide: DENEDITO VICENTE FERREIRA NETO E OUTROS 
Advogado: JOSE HILÁRIO RODRIGUES OAB/TO 652 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 500310-51.2005.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2012.0004.7618-2 Ação Declaratória  
Requerente(s): ANTONIO LEONARDO BORGES ALVES  
Advogado: CARLOS FRANCISCO XAVIER OAB/TO 1.622 
Requerido:BANCO SAFRA S/A 
Advogado(s):MARIA LUCILIA GOMES OAB/TO 2.489-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013553-18.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0009.3060-8 Ação de Revisonal de Contrato Bancário  
Requerente(s): ROMULLO GALVÃO CAMPOS  
Advogado: ADRIANA TAVARES DA SILVA LACERDA OAB/TO 4.884 
Requerido: BANCO FINASA S/A 
Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/TO 4.258-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5003007-35.2011.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 



ANO XXVII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3509 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2015 33 

 

 
 

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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0009.4719-5 Ação de  Indenização  
Requerente(s): RUBERVAL SOUSA CARVALHO  
Advogado: FERNANDA SOUZA BONTEMPO OAB/TO 4.602 
Requerido:FRANCISCO RODRIGUES 
Advogado(s): RAQUEL TORQUATO RODRIGUES DE AZEVEDO OAB/TO 4.800 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5003006-50.2011.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0001.7097-2 Açao de Execução  
Requerente(s): JOSÉ HOBALDO VIEIRA  
Advogado: JOSÉ HOBALDO VIEIRA OAB/TO 1.722 DANILO ALVES DA SILVA OAB/TO 5.054 
Requerido: MAURO TANUS PACHECO JUNIOR 
Advogado(s):AINDA NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5003015-12.2011.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0005.7820-1 Ação de Busca e Apreensão  
Requerente(s):CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA  
Advogado:MARIA LUCILIA GOMES OAB/TO 2.489-A 
Requerido: ELZA MORAIS SANTOS 
Advogado(s):PAULO ROBERTO DA SILVA OAB/TO 284-A  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001352-96.2009.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2006.0004.1682-7 Ação Civil Pública  
Requerente(s): MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado:PROMOTOR DE JUSTIÇA 
Requerido: JANE DA SILVA PROPECIO  
Advogado(s):GIL WANDESLLEY C. MILHOMEM OAB/MA 5.807 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000314-88.2005.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2012.0005.6890-7 Ação Monitória  
Requerente(s): DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇOS E B E R LTDA  
Advogado:RONAN PINHO NUNES GARCIA OAB/TO 1.956  
Requerido:ARAGUASUL COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 
Advogado(s):AINDA NÃO CONSTITUIDO 
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INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013560-10.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2006.0001.4796-6 Ação Civil Pública  
Requerente(s):MINISTERIO PÚBLICO  
Advogado:PROMOTOR DE JUSTIÇA 
Requerido:ESPÓLIO DE MARCOS TÚLIO CORREIA QUIRINO 
Advogado(s):EMERSON COTINI OAB/TO 2.098 
Requerido: FABIOLA MACHADO QURININO 
Advogado: CRISTIANO DE CASTRO OAB/GO 16.532 FABIANO RODRIGUIES COSTA OAB/GO 21.529   
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000308-81.2005.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2008.0004.2956-9 Ação Embargos a Execução  
Requerente(s): BANCO ITAÚ S/A  
Advogado: JOSÉ CARLOS SILVA COELHO OAB/TO 3.678-A 
Requerido: CELINA MENDES DE SOUSA 
Advogado(s): JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES OAB/TO 2.128 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000952-19.2008.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0008.6717-7 Ação Execução de Titulo Extrajudicial  
Requerente(s):CELINA MENDES DE SOUSA  
Advogado:JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES OAB/TO 2.128 
Requerido:BANCO ITAÚ S/A 
Advogado(s):JOSÉ CARLOS SILVA COELHO OAB/TO 3.678-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000307-96.2005.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0009.4327-0 Ação Execução de Titulo Extrajudicial  
Requerente(s): VALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA 
Advogado: WANDER NUNES DE RESENDE OAB/TO 657-B 
Requerido: JOSE IVAN ALVES CARVALHO 
Advogado(s): CELIO ALVES DE MOURA OAB/TO 431-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000217-30.2001.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
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Autos nº 2011.0009.4326-2 Ação Embargos a Execução  
Requerente(s): JOSE IVAN ALVES CARVALHO 
Advogado:CELIO ALVES DE MOURA OAB/TO 431-A 
Requerido:VALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA  
Advogado(s):WANDER NUNES DE RESENDE OAB/TO 657-B 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000645-75.2002.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2009.0004.0354-1 Ação Execução Forçada  
Requerente(s): BANCO DO ESTADO DE GOIAS  
Advogado:HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422 E ELIETE SANTANA MATOS OAB/CE 10.423 
Requerido: DISVAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS AMZÔNIA LTDA E OUTROS 
Advogado(s):ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB/TO 1.874 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000104-81.1998.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2007.0005.1397-9 Ação Revisional de Contrato Bancário  
Requerente(s): ESPOLIO DE GERALDINO ALVES RODRIGUES  
Advogado:JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES OAB/TO 2.128 
Requerido:BANCO BRADESCO S/A 
Advogado(s):MARIA LUCILIA GOMES OAB/TO 2.489-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000853-83.2007.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0008.4153-2 Ação Indenização por Danos Morais  
Requerente(s):RAFAEL LIMA NETO 
Advogado(s):JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES OAB/TO 2.128 
Requerido:SUPERMERCADO ENCONTRO DOS AMIGOS  
Advogado:FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB/TO 4.093  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000317-43.2005.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0012.1694-3 Ação Execução Forçada  
Requerente(s):BANCO DO ESTADO DE GOIAS 
Advogado(s):HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422 
Requerido:R.V AGROPECUÁRIA LTDA 
Requerido: CLAÚDIO TRONCOSOI VILAS  
Advogado:ELIS ANTONIA MENEZES CARVALHO OAB/TO 1.704  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000003-30.1987.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,ser efetuadas 
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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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0000.1898-6 Ação Revisional de Contrato Bancário   
Requerente(s): C.M. DUARTE TRANSPORTES 
Advogado(s): JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ OAB/MA 6.055-A 
Requerido: BANCO VOLKSWAGEN S/A  
Advogado: MARINÓLIA DIAS DOS REIS OAB/TO 1.597  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001884-36.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0012.1222-0 Ação Impugnação do Valor da Causa  
Requerente(s):BANCO VOLKSWAGEN S/A 
Advogado(s):MARINÓLIA DIAS DOS REIS OAB/TO 1.597 
Requerido:C.M. DUARTE TRANSPORTES  
Advogado:JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ OAB/MA 6.055-A  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5001885-21.2010.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0012.4846-0 Ação de Busca e Apreensão  
Requerente(s):FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
Advogado(s):IVAN WAGNER MELO DINIZ OABT/TO 4.618-A 
Requerido:CLEMILTON MACIEL GAMA DE ALENCAR  
Advogado:CRISTIANE ANES DE BRITO OAB/TO 2.463  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5002937-18.2011.8272706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2012.0005.3532-4 Ação de Busca e Apreensão  
Requerente(s):ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 
Advogado(s):SIMONY DE OLIVEIRA OAB/TO 4.093 
Requerido:CLEUNICE VIEIRA DA CUNHA DOS SANTOS  
Advogado:AINDA NÃO CONSTITUIDO  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5013483-98.2012.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0011.2104-5 Ação de Busca e Apreensão  
Requerente(s):BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/TO 4.258-A 
Requerido:OBSMAR OLIVEIRA DA SILVA  
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Advogado:MIGUEL VINICIUS DOS SANTOS OAB/TO 214-B  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5002937-18.2011.8272706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2010.0008.9848-0 Ação de Execução  
Requerente(s): BANCO BRADESCO S/A 
Advogado(s):OSMARINO JOSÉ DE MELO OAB/TO 779-B 
Requerido:JOSÉ VIANA ARAUJO 
Requerido: JOSÉ FERRO BRANDÃO  
Advogado:AINDA NÃO CONSTITUIDO  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5000096-70.1999.827.2706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0012.4846-0 Ação de Busca e Apreensão  
Requerente(s):FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
Advogado(s):IVAN WAGNER MELO DINIZ OABT/TO 4.618-A 
Requerido:CLEMILTON MACIEL GAMA DE ALENCAR  
Advogado:CRISTIANE ANES DE BRITO OAB/TO 2.463  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes por meio de seu(s) Advogado(s) INTIMADAS de que os autos supramencionado foram 
transformados do meio físico para o meio eletrônico, por onde tramitarão exclusivamente sob o Nº 5002937-18.2011.8272706. 
Após esta publicação, qualquer envio de petições, recursos ou a pratica de outros atos processuais em geral,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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2011.0012.8378-9 AÇÃO MONITÓRIA 
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
Advogado: DRA. MARIA LUCÍLIA GOMES-OAB/TO 2489-A e DRA. SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA-OAB/TO 4093. 
Requerido: ALDAIR SILVA CORREIA 
Advogado; NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: 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 5002824.64.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.  
 
Autos nº 2011.0012.4864-9 AÇÃO INDENIZATÓRIA 
Requerente: ADELSON MOTA DE AGUIAR E ARILTON MOTA DE AGUIAR 
Advogado: DRA. MARY ELLEN OLIVETI AGUIAR OAB/TO 2387B 
Requerido: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS (CELTINS) 
Advogado: DRA. LETICIA APARECIDA BRAGA SANTOS BITTENCOURT- OAB/TO 2.179-B 
INTIMAÇÃO: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 nº 5002869.68.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS ainda de que é obrigatório o 
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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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.  
 
Autos nº 2009.0005.9302-2 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
Requerente: CURINGA DOS PENEUS LTDA 
Advogada (s): DRA. ANTÔNIA LÚCIA DE ARAÚJO LEANDRO-OAB/GO 14.688 
Requerido: GERALDO VIEIRA FILHO 
Advogado: NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: 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 nº 5001100.93.2009.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização. 
 
Autos nº 2011.0010.2332-9 AÇÃO MONITÓRIA 
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO 
Advogada (s): CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS- OAB/TO 5.630-A 
Requerido: MARIA DO SOCORRO CA COSTA SOUSA 
Advogados: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: 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 nº 5002445.26.2011.827.2706. 
Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização 
 
Autos nº 2012.0005.4596-6 AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: RENATO PEREIRA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA 
Advogado: DR. DANILLO SOUSA IAGHE-OAB/TO 5103 
Requerido: ITAU SEGUROS S/A 
advogado:  DR. JACÓ CARLOS SILVA COELHO-OAB/TO 3678 A. 
INTIMAÇÃO: 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 nº 
5013234.50.2012.88272706.Após esta 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, pagina 2. INTIMADAS 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 11.419/20. Os autos físicos serão baixados por digitalização.  
 

1ª Vara Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2007.0006.1375-2/0 – AÇÃO PENAL 
Réu: Gessivaldo Pereira Lima 
Advogados do acusado: Doutores Paulo Pereira de Sousa, OAB/TO nº 5.065, Miguel Vinícius Santos, OAB/TO nº 214-B, Iury 
Mansini Precinotte Alves Marson, OAB/TO nº 4.635. 
Intimação: Ficam os advogados constituídos, intimados da decisão de fls. 933, que segue transcrito: “Tendo em vista o teor da 
certidão na fl. 932, recebo o recurso interposto na fl. 931 em seus efeitos suspensivo e devolutivo. Vista ao apelante, na pessoa 
de seu defensor, para oferecer suas contrarrazões, no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público, a fim de que ofereça sua 
contrarrazões, no mesmo prazo. Em relação ao pedido de nomeação de defensor dativo formulado pela defesa do acusado, 
determino intime-se o nobre advogado subscritor da petição (fl. 931) a juntar aos autos termo de renúncia acompanhado da 
devida ciência do acusado Gessivaldo Pereira Lima. Tal procedimento se faz necessário porque, segundo o art. 45 do Código de 
Processo Civil, aplicado analogicamente à espécie, nos termos do que dispõe o art. 3º do Código de Processo Penal, “o 
advogado poderá a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie 
substituto.” Como se nota, a renúncia ao mandato não constou da ata de sessão de julgamento (fls. 922/925). Ao revés disso, 
dali extrai-se que “o acusado informa que Miguel Vinícius voltou a ser seu advogado neste dia.” Nesse sentido, com amparo ao 
art. 5º, § 3º, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), o causídico continuará no patrocínio dos interesse do acusado até que 
se faça juntar aos autos documento apto a indicar que o mesmo tem conhecimento da renúncia, dando-lhe oportunidade para, 
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nos 10 (dez) dias seguintes, constituir novo advogado. Intimem-se. Araguaína-TO, 30 de setembro de 2014. Dr. Kilber Correia 
Lopes – juiz de direito em substituição automática. Ficam, também, intimados que os presentes autos foram digitalizados e 
tramitará exclusivamente no sistema e-proc sob o nº 5000843-39.2007.827.2706. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº. 4.811/96. 
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO. 
REQUERENTE: CECÍLIO PINTO CERQUEIRA. 
REPRESENTANTE JURÍDICO: DEFENSORIA PÚBLICA. 
REQUERIDA: ORLANDINA DE ARAÍJO CARVALHO CERQUEIRA. 
ADVOGADO(INTIMANDO): DR. FERNANDO ARAÚJO LUZ – 6.439.  
DESPACHO: “Indefiro o pedido de fls. 38/39, uma vez que o imóvel foi transferido para terceiros, nos autos de Inventário de 
Benedito Martins Jorge. Araguaína-TO., 26 DE JANEIRO DE 2015.(ASS) JULIANNE FREIRE MARQUES, JUÍZA DE DIREITO.” 
 

2ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS 
Autos nº 5013470-02.2012.827.2706 
Ação: Inventário pelo rito de Arrolamento 
Reqte: Vânia Sueli Martins  
Advogados: Marcelo Henrique Rodrigues de Moraes–OAB/GO 18708 e Fabiana Vargas Gadia Accioly 

INTIMAÇÃO: Por meio deste, ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas acerca da transformação dos autos 
acima mencionados para o meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, Módulo 1º grau, onde recebeu o número 5001336-11.2010.827.2706. Por fim, ficam 
as partes intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado e baixado no S-PROC, 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, bem como para promover o regular andamento do feito, sob as penalidades. 
 

ARAGUATINS 
Vara de Família e Sucessões 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR, Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei.  FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
Juízo e respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Negatória de Paternidade c/c Anulação de 
Registro Civil, processo nº 0001965-28.2014.827.2707 e Chave nº994777541514, tendo como requerente Aparecido Donizete 
Pereira Ferreira e requerido W.R.O.P, representado por sua genitora Patrícia Grigório de Oliveira. E, sendo ai CITE a genitora do 
requerido Senhora PATRÍCIA GRIGÓRIO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, demais qualificações ignoradas, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para querendo, no prazo de quinze (15) dias, contestar a presente ação, não sendo contestada,  se 
presumirão aceitos pelo ré como verdadeiros os fatos articulados pelo autor.(artigo 285 do CPC). E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze(26/01/2015). 
Eu, (Marinete Farias Mota Silva), Escrivã, o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Autos nº 0001021-26.2014.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Deuzuita Barbosa da Silva 
Interditada: Laura Barbosa 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO de 
LAURA BARBOSA, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curadora  sua filha DEUZUITA BARBOSA DA 
SILVA, 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. 1.184 e 
1.188 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 o compromisso acima determinado. Fica 
dispensada especificação de hipoteca legal, ante a inexistência de bens em nome da interditanda, segundo consta nos autos até 
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esta data (art. 1190 do CPC), sendo que seu eventual e pequeno beneficio serve para o 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. Após o trânsito em julgado, 
arquive-se com as cautelas legais. Araguatins, 25.06.2014.(a) Dra. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito desta Comarca de 
Araguatins – TO, em Substituição automática. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0001022-11.2014.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Severina Roque da Silva 
Interditada: Maria Martins dos Santos 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO de 
MARIA MARTINS DOS SANTOS, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curadora SEVERINA ROQUE DA 
SILVA, 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. 1.184 e 
1.188 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 o compromisso acima determinado. Fica 
dispensada especificação de hipoteca legal, ante a inexistência de bens em nome da interditanda, segundo consta nos autos até 
esta data (art. 1190 do CPC), sendo que seu eventual e pequeno beneficio serve para o 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. Após o trânsito em julgado, 
arquive-se com as cautelas legais. Araguatins, 25.06.2014.(a) Dra. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito desta Comarca de 
Araguatins – TO, em Substituição automática. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0001604-11.2014.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Helena Cavalcante Lima 
Interditado: Boleslau Daroszewski 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO de 
BOLESLAU DAROSZEWSKI, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curadora HELENA CAVALCANTE 
LIMA, 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. 1.184 e 
1.188 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 o compromisso acima determinado. Fica 
dispensada especificação de hipoteca legal, ante a inexistência de bens em nome do interditando, segundo consta nos autos até 
esta data (art. 1190 do CPC), sendo que seu eventual e pequeno beneficio serve para o 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. Após o trânsito em julgado, 
arquive-se com as cautelas legais. Araguatins, 19.08.2014.(a) Dra. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito Substituta da Vara Cível 
desta Comarca de Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 5000197-16.2013.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Juliana Cavalcante Passos 
Interditada: Genelita de Souza Rocha 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO de 
GENELITA DE SOUZA ROCHA, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curadora sua sobrinha JULIANA 
CAVALCANTE PASSOS, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. Lavre-se o 
termo de6 curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC. Cumpra-se o 
disposto nos arts. 1.184 e 1.188 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 o compromisso 
acima determinado. Fica dispensada especificação de hipoteca legal, ante a inexistência de bens em nome do interditando, 
segundo consta nos autos até esta data (art. 1190 do CPC), sendo que seu eventual e pequeno beneficio serve para o 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. Após o 
trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Araguatins, 27.08.2013.(a) Dra. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito 
Substituta da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Processo Eletrônico 5000756-07.2012.827.2707 - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Ezequiel Mendes de Menezes. 
Interditado: José de Ribamar de Arruda. 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR A INTERDIÇÃO de JOSÉ 
DE RIBAMAR DE ARRUDA, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curador o senhor  EZEQUIEL 
MENDES DE MENEZES, 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. 1.184 e 1.188 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. Sem custas em razão da assistência Judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério 
Público. Araguatins, 25.07.2013.(a) Dra. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito Substituta da Vara Cível desta Comarca de 
Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 5000776-95.2012.827.2707 Processo Eletrônico - 1ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Maria Francisca Ferreira Farias 
Interditada: Maria de Jesus Jacinto Moura 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO de 
MARIA DE JESUS JACINTO MOURA, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curadora a autora MARIA 
FRANCISCA FERREIRA FARIAS, produzindo desde já os seus efeitos, nos termos do artigo 1.773 do Código Civil Brasileiro. 
Lavre-se o termo de6 curatela, do qual deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 919 do CPC. 
Cumpra-se o disposto nos arts. 1.184 e 1.188 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 o 
compromisso acima determinado. Fica dispensada especificação de hipoteca legal, ante a inexistência de bens em nome do 
interditando, segundo consta nos autos até esta data (art. 1190 do CPC), sendo que seu eventual e pequeno beneficio serve 
para o 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. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Araguatins, 17.04.2013. Dr. José Carlos Tajra Reis 
Júnior- Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO.V 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Processo Eletrônico 5000456-45.2012.827.2707 - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: Milka Oliveira Costa Gomes. 
Interditado: Samuel Oliveira Costa. 
Sentença: (...) Desse modo, e por todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR A INTERDIÇÃO de 
SAMUEL OLIVEIRA COSTA, declarando sua incapacidade civil absoluta, nomeando como curadora a senhora  MILKA 
OLIVEIRA COSTA GOMES, 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. 1.184 e 1.188 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 de hipoteca legal, ante a inexistência de bens em nome do interditando, 
segundo consta nos autos até esta data (art. 1190 do CPC), sendo que seu eventual e pequeno beneficio serve para o 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. Após o 
trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Araguatins, 04.02.2014.(a) Dra. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito 
Substituta da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 

ARAPOEMA 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
0000618-54.2014.827.2708 
 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude, desta Comarca de 
Arapoema – TO., na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que 
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por este meio CITA, MANOEL JOSÉ DA SILVA, brasileiro, separado de fato desde 1974, natural de Ribeiro Gonçalves/PI, 
residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente Ação de Divórcio Direto Litigioso, 
Autos nº. 0000618-54.2014.827.2708, chave do processo nº 692518727014, proposta por EVANI VICENTE DA SILVA, brasileira, 
separada, professora inativa, residente e domiciliada na Quadra 403 Sul, Alameda 06, QI 16, Lote 03, Casa 02, Palmas/TO, 
intimando-o a comparecer na audiência de conciliação, que será realizada no dia 10 de março de 2015, às 17h30min, 
cientificando-o que terá o prazo de 15 (quinze) dias, a partir daquela data para contestar, sob pena de revelia, nos termos do r. 
despacho a seguir transcrito: “Defiro os benefícios da assistência judiciária. Cite-se o requerido, via edital, com prazo de 20 
(vinte) dias, de todos os termos da presente ação, intimando-o a comparecer na audiência de conciliação, cientificando-o que, 
caso não compareça ou comparecendo não seja possível a conciliação ou transação, o mesmo poderá contestar a presente 
ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei. Proceda-se o Sr. Escrivão, a inclusão na pauta. Arapoema, 01 de 
setembro de 2014. Rosemilto Alves de Oliveira. Juiz de Direito”. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. 
juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do mês de janeiro 
do ano dois mil e quinze (22/01/2015). Eu _____________, Volnei Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

COLINAS 
1ª Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM EXPEDIENTE N.057/15 – PK 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2011.0012.1375-6(8331/11) 
Ação: Investigação de Paternidade C.C Alimentos 
Requerente: V.Y.D.S representado por sua genitora Eleniza Dias Soares  
Advogado: Defensoria Pública do Estado do Tocantins 
Requerido: Ionaldo Alexandre Alencar Júnior 
Advogado: Dra. Fábia Renata B. Cavalcante OAB/TO – 4688 
ATO ORDINATÓRIO: 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 n. 5000031-78.2004.827.2713 . 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 22.01.2015. 
 
BOLETIM EXPEDIENTE N.056/15 – PK 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2010.0007.6276 - (7514/10) 
Ação: Execução de Alimentos 
Exequente: M.A.B.M. representado Honice Alves Barbosa 
Assistido pela Defensoria Pública 
Executado: Juciley Rodrigues Menezes 
ATO ORDINATÓRIO: 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 n. 5000885-62.2010.827.2713. 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 22.01.2015. 
 
BOLETIM EXPEDIENTE N.055/15 – PK 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2012.0003.2956 -2 (8582/12) 
Ação: Execução de Alimentos 
Exequente: K. B. T. S. representado Jaquele Teles da Silva Almeida 
Assistidos pela Defensoria Pública 
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Executado: Willian Alves dos Santos 
ATO ORDINATÓRIO: 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 n. 5002143-39.2012.827.2713. 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 22.01.2015. 
 
BOLETIM EXPEDIENTE N.054/15 – PK 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2009.0000.8868-9 (6591/09) 
Ação: Interdição 
Requerente: Eliete Alves de Oliveira 
Advogado: Dr. Sérgio Menezes Dantas de Medeiros - OAB/TO n. 1659 
Requerido: José Ireno Ferreira dos Santos 
ATO ORDINATÓRIO: 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 n. 5000328-12.2009.827.2713 . 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 22.01.2015. 
 
BOLETIM EXPEDIENTE N.053/15 – PK 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2012.0004.2613 -4 (8751/12) 
Ação: Representação 
Requente: Ministério Público 
Requerido: Janderson Barros da Silva 
ATO ORDINATÓRIO: 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 n. 5002142-54.2012.827.2713 . 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 22.01.2015. 
 
BOLETIM EXPEDIENTE N.052/15 – PK 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2010.0009.3204 -1 (7586/10) 
Ação: Alimentos 
Requente: D.F.S e outros representados por Jaira Ferreira da Silva 
Advogada: Maria do Carmo Bastos Pires OAB-TO 1873 e outros 
Requerido: João Paulo Lila Silva 
ATO ORDINATÓRIO: 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 n. 5000881-25.2010.827.2713 . 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 22.01.2015. 
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BOLETIM EXPEDIENTE N.051/15 – PK 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2010.0005.6455-7 (7409/10) 
Ação: Alimentos 
Requente: L.L.S e outros representados por Maria José de Lima 
Advogada: Maria do Carmo Bastos Pires OAB-TO 1873 e outros 
Requerido: Luís Sousa Almeida 
ATO ORDINATÓRIO: 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 n. 5000879-55.2010.827.2713. 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 22.01.2015. 
 
BOLETIM EXPEDIENTE N.050/15 – PK 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n. 2009.0011.0186-7 (7064/09) 
Ação: Medida de Proteção 
Requente: Ministério Público 
Requerido: Adriana Cristina Faria de Araújo e José Izo de Araújo 
ATO ORDINATÓRIO: 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 n. 5000326-42.2009.827.2713 . 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 22.01.2015. 
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE - R 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados. 
Nº AÇÃO: 0001318-15.2014.827.2713 – DECLARATORIA 
RECLAMANTE: CAITANO E TORRES LTDA - ME 
ADVOGADO: – HELDER BARBOSA NEVES - OAB/TO 4916 
RECLAMADO: SCHULZ S/A 
ADVOGADO: MICHELE RODRIGUES CABRAL – OAB/SC 25.054 – NÃO CADASTRADO NO SISTEMA E-PROC  
INTIMAÇÃO: Intimar o procurador da parte reclamada para promover o seu cadastramento do Sistema E-PROC, bem 
como da sentença a seguir:” Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO OS PEDIDOS formulados pela parte autora CAITANO E 
TORRES LTDA – ME (MUNDO DOS PARAFUSOS) em face da requerida SCHULZ S/A, e o faço com resolução de mérito, 
nos termos do art. 269, Inc. I, do CPC, para: 1- Com espeque no inciso I, do art. 4° do CPC, declarar Inexistente o débito, 
no valor de R$ 1008,56 reais, cobrado pela empresa requerida em face da parte autora; 2- Com fundamento nos artigos 
186 e 927, ambos do Código Civil de 2002 e art. 5°, X, da CF/88 e art. 14 do CDC, condenar a requerida ao pagamento da 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais em face da autora, sendo que o referido valor deverá ser 
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de seu arbitramento, com base na súmula 362 do STJ, e com juros 
de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC-02 e art. 161, § 1º, do CTN), também a partir da data de seu arbitramento, 
consoante prevê o Enunciado 18 das Turmas Recursais do Estado do Tocantins; 3- Tornar definitiva a antecipação dos 
efeitos da tutela anteriormente deferida, Sem custas ou verbas honorárias (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada 
em julgado, após 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora‖. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 
P.R.I. Colinas do Tocantins – TO, 07 de janeiro de 2014. Jacobine Leonardo – Juiz de Direito em Substituição 
Automatica.‖ 
 

Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude  
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM EXPEDIENTE N.058/15 – LF 
Ficam os Advogados das partes abaixo identificadas, intimados nos autos abaixo mencionado: (Conforme o Provimento 002/11). 
Autos n.2011.0011.5912-3 (8304/11) 
Ação: Execução de Alimentos   
Exequente: J. F. de F. J.  representado por sua genitora Maria dos Anjos Santos 
Assistido pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins 
Executado: Joaquim Ferreira de Freitas  
ATO ORDINATÓRIO: 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 n.5000820-33.2011.827.2713. 
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 
n.7/2012, publicada em 04/10/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n.2972, página 2; bem como, o que determina a portaria n. 
3742 da Presidência/ TJTO, publicada no Diário da Justiça de n. 3460 do dia 30 de outubro de 2014, páginas 96/97. INTIMADAS 
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 11419/2006. Os autos físicos serão baixados por digitalização. Colinas do 
Tocantins, 27.01.2015.   
 

CRISTALÂNDIA 
Cartório de Família, infânica e Juventude e 2ª cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Carta Precatória: 0001542-44.2014.827.2715 
Autos original: 2010.0011.9072-3 (2011.6.8591-3 e 2010.6.8847-7) 
Requerente: Gilberto Martins Noleto 
Advogados: Dr. José Martins da Silva Júnior OAB/GO 11.666 e Dra. Luciana Soares Pires Retes OAB/MG 68.074 
Requerido: Leonardo Franco Vilela 
 
INTIMAR  o requerente Gilberto Martins Noleto   na pessoa  de seus advogados e procuradores acima identificados do 
inteiro teor  da Certidão do senhor Oficial de Justiça exarado no evento 09 pagina 02 e Auto de Penhora e Avaliação 
exarado nas paginas 05 e 07 dos autos em referência. v 
 

DIANÓPOLIS 
Vara Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor Manuel de Faria Reis Neto, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) GALDINO & DIAS LTDA ME, CNPJ Nº 
05614203/0001-91 e VERA LUCIA GALDINO COSTA DIAS, CPF Nº 216.025.303-00 , respectivamente, estando em lugar incerto 
e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - autos nº 5000252-08.2011.827.2716, que lhe movem a UNIÃO, 
para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados nas Certidões de Dívida Ativa: 
CDA 14410001010-34, datada de 01/10/2010; no valor de R$ 28.812,68 (vinte e oito mil, oitocentos e doze reais e sessenta e 
oito centavos), ou garantir a Execução nomeando bens a penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes 
para garantir a dívida, e querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AGAMENON 
AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Administrativo, o digitei. Dianópolis, 05 de dezembro de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor Manuel de Faria Reis Neto, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS 
SANTOS VIDAL, CPF Nº 858.287.181-34 e MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS VIDAL ME, CNPJ Nº 
04.778.504/0001-98, respectivamente, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - 
autos nº 5000098-92.2008.827.2716 , que lhe movem o ESTADO DO TOCANTINS, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a 
dívida com juros e multa de mora e encargos indicados nas Certidões de Dívida Ativa: CDA A-316/2008, datada de 22/01/2008; 
no valor de R$ 5.703,12 (cinco mil, setecentos e três reais e doze centavos), ou garantir a Execução nomeando bens a penhora, 
sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir a dívida, e querendo, oferecer embargos no prazo de 
30 (trinta) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente 
Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Administrativo, o digitei. 
Dianópolis, 05 de dezembro de 2014. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor Manuel de Faria Reis Neto, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) RESTAURANTE BOA SORTE LTDA, CNPJ 
Nº 08.332.993/0001-00 e LUCIELI MARIA ROSA OLIVEIRA, CPF Nº 392.302.871-72 e ADELSON PIRES DE OLIVEIRA, CPF Nº 
335.463.121-04, respectivamente, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - 
autos nº 5000230-47.2011.827.2716, que lhe movem o ESTADO DO TOCANTINS, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a 
dívida com juros e multa de mora e encargos indicados nas Certidões de Dívida Ativa: CDA A-153/2010, datada de 03/03/2010; 
no valor de R$ 65.068,27 (sessenta e cinco mil e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), ou garantir a Execução 
nomeando bens a penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir a dívida, e querendo, 
oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE 
JÚNIOR, Técnico Administrativo, o digitei. Dianópolis, 05 de dezembro de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor Manuel de Faria Reis Neto, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) NORBERTO GOMES DA FONSECA, CNPJ 
Nº 05.284.296/0001-33, respectivamente, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução 
Fiscal - autos nº 5000686-60.2012.827.2716, que lhe movem a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS , para 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados nas Certidões de Dívida Ativa: CDA J-
176/2011, datada de 13/12/2011 ; no valor de R$ 26.855,04 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro 
centavos), ou garantir a Execução nomeando bens a penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes 
para garantir a dívida, e querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AGAMENON 
AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Administrativo, o digitei. Dianópolis, 05 de dezembro de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor Manuel de Faria Reis Neto, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) JOSE RONALDO ZAVACKI, CPF Nº 
368.730.479-53 , respectivamente, estando em lugar incerto e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - 
autos nº 5000129-44.2010.827.2716, que lhe movem a INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
RENOVÁVEIS-IBAMA , para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados nas 
Certidões de Dívida Ativa: CDA 1849995, datada de 31/03/2010 ; no valor de R$ 926,87 (novecentos e vinte e seis reais e oitenta 
e sete centavos) , ou garantir a Execução nomeando bens a penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens 
suficientes para garantir a dívida, e querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. 
Eu, AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Administrativo, o digitei. Dianópolis, 05 de dezembro de 2014. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor Manuel de Faria Reis Neto, MM. Juiz de Direito respondendo pela Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... Determina a Citação do(a)(s) Executado(a)(s) DOUGLAS AIRES MILHOMEM, CPF Nº 
827.614.691-00 e DOUGLAS AIRES MILHOMEM - ME, CNPJ Nº 01677330/0001-89 , respectivamente, estando em lugar incerto 
e não sabido, de todo o conteúdo da Ação de Execução Fiscal - autos nº 5000112-42.2009.827.2716, que lhe movem a UNIÃO, 
para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados nas Certidões de Dívida Ativa: 
CDA 14403000330-87, datada de 24/12/2003 ; no valor de R$ 10.912,38 (dez mil, novecentos e doze reais e trinta e oito 
centavos), ou garantir a Execução nomeando bens a penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes 
para garantir a dívida, e querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, AGAMENON 
AIRES CAVALCANTE JÚNIOR, Técnico Administrativo, o digitei. Dianópolis, 05 de dezembro de 2014. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
Cartório da Família e 2ª Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Referência Autos de Divorcio Litigioso n°5001177.24.2013.827.2719 
Requerente: M. R. A. P. 
Requerido: V. F. P 
Adriano Morelli, Juiz de Direito  Em Substituição da Escrivania de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2o Cível da Comarca 
de Formoso do Araguaia-TO, no uso de suas atribuições legais etc... 
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FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Escrivania de Família, 
Sucessões, Infância, Juventude e 2o Cível . FINALIDADE: CITAR o requerido VALDECI FERNANDES PIMENTEL, brasileiro, 
casado, estando em local incerto e não sabido, nos termos do inteiro teor da presente ação. Ficando ciente de que terá o prazo 
de quinze (15) dias para querendo apresentar contestação.Tudo nos termos da inicial e despacho constante evento 3 seguinte 
transcrito: Vistos, etc,. I.Cuida-se de ação de divórcio litigioso, proposta por Maria dos Remédios Araujo Pimentel em face de 
Valdeci Fernandes Pimentel, atualmente em local incerto ou não sabido. II. Cite-se o requerido, via edital, com prazo de 30(trinta) 
dias, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o que, não contestada a ação, presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular, conforme dispõe os artigos 285 e 319, do Código de 
Processo Civil. III.Desde já nomeio o Dr. Fábio Leonel de Brito Filho, OAB/TO 3512 curador especial do requerido(art. 9, II, CPC). 
Decorrido o prazo para resposta intime-se o curador para apresentar defesa no prazo legal, se for o caso. Abra-se vista ao 
representante do Ministério Publico Estadual para manifestação. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 
declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente, ressalvada a possibilidade de 
impugnação/revogação, nos termos da Lei n. 1.060/50. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Formoso do Araguaia/TO, 03 de 
fevereiro de 2014. Luciano Rostirolla Juiz de Direito. Advertências: Ficando advertida a requerida de que não sendo contestada 
a presente ação presumirão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. (Ar.285 e 319 do CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa legar ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei. 
Eu, Domingas Gualdina de O. Teixeira, Escrivã o digitei.Formoso do Araguaia/TO,26 de janeiro de 2015.Adriano Morelli-Juiz de 
Direito Em Substituição. 
  

GURUPI 
Diretoria do Foro 

 
PORTARIA 
PORTARIA N.º 07/2015-DF 
O Drº 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 o servidor JANIVALDO RIBEIRO NUNES, Escrivão Judicial da 2ª Vara Criminal, desta Comarca, foi 
eleito presidente do Sindicato dos Serventuários e Servidores da Justiça do Estado do Tocantins – SINJUSTO, e ficará à 
disposição do mencionado sindicato pelo período de 03 anos; 
CONSIDERANDO que a servidora CAROLINE COSTA NAZARENO ADACHI, Técnica Judiciário, designada por meio da 
Portaria nº 37/2014-DF para substituir o escrivão titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca de Gurupi, esteve de férias no 
período de 07 a 16/01/2015.  
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor FERNANDO MAIA FONSECA, Técnico Judiciário da 2ª Vara Criminal desta Comarca para, sem 
prejuízo de suas funções normais, responder pelo cargo de Escrivã Judicial daquele cartório, do dia 07 a 16/01/2015. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.  
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de 2015. (16/01/15). 
 

SILAS BONIFÁCIO PEREIRA 
Juiz de Direito 
Diretor do Foro 
Em substituição 

 

2ª Vara Criminal 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS  N.º 2008.0005.2853-2/0  
ACUSADO(S): ORIVAL MOREIRA DE ASSUNÇÃO 
TIPIFICAÇÃO: Art. 155, caput, CP 
ADVOGADO(A)(S):  HILTON CASSIANO DA SILVA OAB/TO 4044 B 
MANDADO DE INTIMAÇÃO. Atendendo determinação judicial, INTIMO o(s) advogado(s) acima identificado(s) da digitalização e 
cadastramento da ação penal no Eproc, a qual foi autuada sob o nº 5000678-07.2008.827.2722, chave 884693443815.  Eu, 
Raimunda Valnisa P. dos Santos, Técnica Judiciária o digitei e fiz inserir 
 
AUTOS  N.º 2011.0004.3557-7  
ACUSADO(S): RICARDO VIEIRA GERVÁSIO 
TIPIFICAÇÃO: Art. 306, caput, da Lei 9.503/97 
ADVOGADO(A)(S):  ARIENY MATIAS DE OLIVEIRA OAB/GO 6.935 
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MANDADO DE INTIMAÇÃO. Atendendo determinação judicial, INTIMO o(s) advogado(s) acima identificado(s) da digitalização e 
cadastramento da ação penal no Eproc, a qual foi autuada sob o nº 5001777-07.2011.827.2722, chave 681292275115.  Eu, 
Raimunda Valnisa P. dos Santos, Técnica Judiciária o digitei e fiz inserir 
 
AUTOS  N.º 2012.0005.5499-0  
ACUSADO(S): ALESSANDRO CABRAL MORAIS 
TIPIFICAÇÃO: Art. 306, caput, da Lei 10.826/03 
ADVOGADO(A)(S):  ADARI GUILHERME DA SILVA OAB/TO 1729 
MANDADO DE INTIMAÇÃO. Atendendo determinação judicial, INTIMO o(s) advogado(s) acima identificado(s) da digitalização e 
cadastramento da ação penal no Eproc, a qual foi autuada sob o nº 5005251-49.2012.827.2722, chave 335011428515.  Eu, 
Raimunda Valnisa P. dos Santos, Técnica Judiciária o digitei e fiz inserir. 
 
AUTOS  N.º 2009.0001.3370-6  
ACUSADO(S): VALDOMIRO AMARAL GARAY NAIMAYER 
TIPIFICAÇÃO: Art. 306, caput, da Lei 10.826/03 
ADVOGADO(A)(S):  ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA OAB/TO 4389 
MANDADO DE INTIMAÇÃO. Atendendo determinação judicial, INTIMO o(s) advogado(s) acima identificado(s) da digitalização e 
cadastramento da ação penal no Eproc, a qual foi autuada sob o nº 5001100-45.2009.827.2722, chave 874631628415. Eu, 
Raimunda Valnisa P. dos Santos, Técnica Judiciária o digitei e fiz inserir. 
 
AUTOS  N.º 2010.0005.7040-0  
ACUSADO(S): JONATAS MARQUES GOMES 
TIPIFICAÇÃO: Art. 306, caput, da Lei 10.826/03 
ADVOGADO(A)(S):  PAULO CAETANO DE LIMA OAB/TO 1521 A  
MANDADO DE INTIMAÇÃO. Atendendo determinação judicial, INTIMO o(s) advogado(s) acima identificado(s) da digitalização e 
cadastramento da ação penal no Eproc, a qual foi autuada sob o nº 5001293-26.2010.827.2722, chave 631921471415.  Eu, 
Raimunda Valnisa P. dos Santos, Técnica Judiciária o digitei e fiz inserir. 
 
AUTOS  N.º 2010.0007.0759-5/0  
REQUERENTE/ACUSADO(S): IGOR RANGEL FERREIRA BORGES VINHAL 
TIPIFICAÇÃO: Art. 306, caput, da Lei 9.503/97. 
ADVOGADO(A)(S):  Dr. WALTER VITORINO JÚNIOR OAB/TO 3655  
MANDADO DE INTIMAÇÃO. Atendendo determinação judicial, INTIMO o(s) advogado(s) acima identificado(s) da digitalização e 
cadastramento da ação penal no Eproc, a qual foi autuada sob o nº 5001291-56.2010.827.2722, chave 177567048715.  Eu, 
Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário o digitei e fiz inserir. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS N.º 2012.0004.3391-2/0 
AÇÃO: REVISIONAL DE ALIMENTOS 
Requerente: M. S. S. G. 
Advogado (a): ESCRITÓRIO MODELO DE DIREITO – UNIRG/GURUPI-TO 
Requerido (a): E. M. S. 
Advogado (a): Dr. ANTONIO PEREIRA DA SILVA - OAB/TO n.º 17 e Dr. GERVANIO BARROS GOMES - OAB/TO n.º 5.896 
Objeto: Fica NOTIFICADO o advogado da parte requerida para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo ao ilustre Causídico. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2009.0012.1471-8/0 
AÇÃO: CAUTELAR 
Requerente: G. F. DE M. D. 
Advogado (a): Dra. GILENES FERREIRA DE MORAIS DAVID - OAB/TO n.º 4.479  
Requerido (a): S. D. DE S. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Fica NOTIFICADA a advogada da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo à ilustre Causídica. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 



ANO XXVII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 3509 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2015 49 

 

 
 

Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 10.449/06 
AÇÃO: INVENTÁRIO SOB A FORMA DE ARROLAMENTO 
Requerente: ADRIANA DA COSTA PEREIRA AGUIAR 
Advogado (a): Dra. CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA - OAB/TO n.º 2.507 
Requerido (a): ESPÓLIO DE ADILSON PEREIRA AGUIAR 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Fica NOTIFICADA a advogada da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo à ilustre Causídica. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 9.680/06 
AÇÃO: ARROLAMENTO SUMÁRIO 
Requerente: DARCY DA COSTA PARRIÃO 
Advogado (a): Dra. GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS - OAB/TO n.º 2.246 
Requerido (a): DAZIRE CARNEIRO PARRIÃO 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 

Objeto: Fica NOTIFICADA a advogada da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo à ilustre Causídica. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2008.0002.5506-4/0 
AÇÃO: DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
Requerente: S. M. B. 
Advogado (a): Dra. FRANCISCA DILMA CORDEIRO SINFRONIO - OAB/TO n.º 1.022 
Requerido (a): Z. E. K 
Advogado (a): Dra. ZAINE EL KADRI - OAB/TO n.º 1.013 
Objeto: Fica NOTIFICADA a advogada da parte requerida para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo à ilustre Causídica. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2008.0011.1619-0/0 
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL 
Requerente: KERSON LUCAS CHAVES B. EL KADRE 
Advogado (a): Dra. ZAINE EL KADRI - OAB/TO n.º 1.013 
Objeto: Fica NOTIFICADA a advogada da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo à ilustre Causídica. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2009.0006.2548-0/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequente: L. L. C. 
Advogado (a): Dr. HILTON CASSIANO DA SILVA FILHO - OAB/TO n.º 4.044-B 
Executado (a): L. R. DA S. F. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Fica NOTIFICADO o advogado da parte exequente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo ao ilustre Causídico. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
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AUTOS N.º 5.275/00 
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL 
Requerente: CORACI BAILÃO DO CARMO 
Advogado (a): Dr. DELSON CARLOS DE ABREU LIMA - OAB/TO n.º 1.964 

Objeto: Fica NOTIFICADO o advogado da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo ao ilustre Causídico. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2010.0011.7833-2/0 
AÇÃO: DIVÓRCIO JUDICIAL LITIGIOSO 
Requerente: K. C. P. M. 
Advogado (a): Dra. SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO - OAB/TO n.º 3.311 
Requerido (a): G. R. M. 
Advogado (a): Dr. FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN - OAB/TO n.º 1.530 
Objeto: Fica NOTIFICADO o advogado da parte requerida para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo ao ilustre Causídico. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 4.043/99 
AÇÃO: REVISÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: J. P. A. L. 
Advogado (a): Dr. IRON MARTINS LISBOA - OAB/TO n.º 535 
Requerido (a): I. P. V. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Fica NOTIFICADO o advogado da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo ao ilustre Causídico. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2010.0003.5847-7/0 
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C AÇÃO DE SOBREPARTILHA 
Requerente: R. A. M. 
Advogado (a): Dra. VENANCIA GOMES NETA - OAB/TO n.º 83-B 
Requerido (a): ESPÓLIO DE F. DE A. 
Advogado (a): Dr. ANTONIO PEREIRA DA SILVA - OAB/TO n.º 17 e Dr. GERVANIO BARROS GOMES - OAB/TO n.º 5.896 

Objeto: Fica NOTIFICADO o advogado da parte requerida para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo ao ilustre Causídico. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2007.0004.4571-0/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 
Exequente: S. C. B. 
Advogado (a): Dr. SYLMAR RIBEIRO BRITO - OAB/TO n.º 2.601 
Executado (a): H. C. T. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Fica NOTIFICADO o advogado da parte exequente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo ao ilustre Causídico. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2010.0000.1443-3/0 
AÇÃO: ABERTURA DE INVENTÁRIO 
Requerente: LAUREZ DA ROCHA MOREIRA 
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Advogado (a): Dra. MARIA VALDERICIA PEREIRA MORAIS - OAB/TO n.º 4.509 
Requerido (a): ESPÓLIO DE FILOMENA MARIA SALIM MOREIRA 
Curador (a): Dra. LARA GOMIDES N. DE SOUZA – DEFENSORA PÚBLICA 
Objeto: Fica NOTIFICADA a advogada da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo à ilustre Causídica. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2011.0011.9423-9/0 
AÇÃO: ARROLAMENTO DE BENS 
Requerente: VALDIVINO BARREIRA DE MACEDO E OUTROS 
Advogado (a): Dra. VENANCIA GOMES NETA FIGUEREDO- OAB/TO n.º 83-B 
Requeridos (a): ESPÓLIO DE VICENTE BARREIRA DE MACEDO 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Fica NOTIFICADA a advogada da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo à ilustre Causídica. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2.884/97 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
Requerente: LUZIA HELENA DIAS COELHO 
Advogado (a): Dr. JAVIER ALVES JAPIASSÚ - OAB/TO n.º 905 
Requerido (a): ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS COELHO SANTOS 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Fica NOTIFICADO o advogado da parte requerente para, no prazo improrrogável de 24:00 (vinte e quatro horas), 
DEVOLVER/RESTITUIR os autos desta Escrivania, acima descrito, com excesso de prazo ao ilustre Causídico. Caso esgote o 
referido prazo em atendimento ao contido na presente notificação, esta Escrivania dará conhecimento do caso à MM. Juíza de 
Direito desta Vara e Comarca para os fins que se fizerem necessários, nos termos do art. 2.14.2.1, do Provimento n.º 
2/2011/CGJUS/TO. Gurupi, 27 de janeiro de 2015. 
 
AUTOS N.º 2011.0000.9263-7/0 
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: J. C. 
Advogado (a): Dra. KÁRITA CARNEIRO PEREIRA - OAB/TO n.º 2.588 e Dra. JAQUELINE DE KÁSSIA RIBEIRO DE PAIVA - 
OAB/TO n.º 1.775 
Requerido (a): C. T. DE S. 
Advogado (a): Dra. LARA GOMIDES DE SOUZA – DEFENSORA PÚBLICA 
Objeto: Intimação das advogadas da parte requerente do despacho proferido às fls. 112. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 107. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 7 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2011.0009.2389-0/0 
AÇÃO: INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO 
Requerente: ELIVAM MOURA VIANA FERNANDES 
Advogado (a): Dr. LEANDRO GOMES DA SILVA - OAB/TO n.º 4.298 
Requerido (a): ESPÓLIO DE CRISTIANE BORGES FERNANDES VIANA 
Curador (a): Dra. LARA GOMIDES DE SOUZA – DEFENSORA PÚBLICA 
INTIMAÇÃO: Fica intimada a parte requerente, através de seu advogado, da sentença de fls. 76/78, proferida nos autos em 
epígrafe, a seguir transcrita. SENTENÇA: “Vistos etc... (...) Isto posto JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e 
jurídicos efeitos a partilha nestes autos formulada às fls. 69/70, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 
erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros, na forma do artigo 1.026 do C.P.C.. Custas na forma da lei. Expeçam-se 
formais de partilha. P.R.I. e arquive-se após as cautelas legais. Gurupi, 28 de julho de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. 
Natário – Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2009.0006.7011-6/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequente: N. L. G. 
Advogado (a): Dra. JAQUELINE DE KÁSSIA RIBEIRO DE PAIVA - OAB/TO n.º 1.775 
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Executado (a): J. L. B. G. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Intimação da advogada da parte exequente do despacho proferido às fls. 117. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 112. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 24 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2010.0011.7772-7/0 
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL 
Requerente: JOSÉ DEUSAMAR MOTA 
Advogado (a): Dr. MARCELO PEREIRA LOPES - OAB/TO n.º 2.046 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerente do despacho proferido às fls. 82. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 79. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 29 de 
outubro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 5.507/01 
AÇÃO: ARROLAMENTO COMUM 
Requerente: MARSULEIDE NERES GAMA NÓIA 
Advogado (a): Dr. MARCELO PEREIRA LOPES - OAB/TO n.º 2.046 
Requerido (a): ESPÓLIO DE ESTEVAM MENDES RODRIGUES E OUTRA 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerente do despacho proferido às fls. 185. DESPACHO: “Expeça-se o formal de 
partilha, na forma requerida às fls. 180/181. Intime-se. Após, ao arquivo. Gurupi, 21 de maio de 2014. (a) Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 5.410/01 
AÇÃO: HABILITAÇÃO 
Requerente: OTÁVIO GONÇALVES DE ASSIS JÚNIOR 
Advogado (a): Dra. PRISCILA MADRUGA RIBEIRO GONÇALVES - OAB/TO n.º 3.229, Dr. MÁRIO ANTÔNIO SILVA 
CAMARGOS - OAB/TO n.º 37 e Dra. GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB/TO n.º 4.314 
Requeridos (a): CLOTILDES MARIA DE ARAUJO e OUTROS 
Advogado (a): Dr. JONAS TAVARES DOS SANTOS - OAB/TO n.º 483 e Dra. GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB/TO n.º 4.314 
Objeto: Intimação dos advogados das partes requerente e requeridas do despacho proferido às fls. 136. DESPACHO: “O 
presente feito foi digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 130. Intimem-se. Após ao arquivo. 
Gurupi, 24 de novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 7.979/04 
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA AMIGÁVEL 
Requerente: JOSÉ DEUSAMAR MOTA 
Advogado (a): Dr. MARCELO PEREIRA LOPES - OAB/TO n.º 2.046 
Requerido (a): ESPÓLIO DE MARTINIANO ALVES MOTA E OUTRA 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerente do despacho proferido às fls. 234. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 231. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 29 de 
outubro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2012.0002.7267-6/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequente: T. B. M. 
Advogado (a): Dra. ARLINDA MORAES BARROS - OAB/TO n.º 2.766 e Dra. PAULA DE ATHAYDE ROCHEL - OAB/TO n.º 
2.650 
Executado : A. A. M. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 

Objeto: Intimação das advogadas da parte exequente do despacho proferido às fls. 84. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 80. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 24 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2011.0011.9328-3/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA  
Requerente: TEREZINHA ARAUJO CAMARÇO 
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Advogado (a): Dr. HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/TO n.º 53-B, Dra. SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO - 
OAB/TO n.º 3.311, Dr. PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA - OAB/TO n.º 1.648 e Dr. WELTON CHARLES BRITO MACEDO - 
OAB/TO n.º 1.351 
Requerido (a): ESPÓLIOS DE HELENA PEREIRA LEAL e JOSÉ SALUSTIANO LEAL 
Curador (a): Dra. LARA GOMIDES N. DE SOUZA – DEFENSORA PÚBLICA 

Objeto: Intimação dos advogados da parte requerente do despacho proferido às fls. 105. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 101. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 24 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2011.0010.5195-0/0 
AÇÃO: ABERTURA DE INVENTÁRIO  
Requerente: TEREZINHA ARAUJO CAMARÇO 
Advogado (a): Dr. HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/TO n.º 53-B, Dra. SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO - 
OAB/TO n.º 3.311, Dr. PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA - OAB/TO n.º 1.648 e Dr. WELTON CHARLES BRITO MACEDO - 
OAB/TO n.º 1.351 
Requerido (a): ESPÓLIO DE JOSÉ SALUSTIANO LEAL 
Curador (a): Dra. LARA GOMIDES DE SOUZA – DEFENSORA PÚBLICA 
Requerido (a): OSMAR DEFANTE 
Advogado (a): Dr. ALBERY CESAR DE OLIVEIRA - OAB/TO n.º 156-B 
Requerido (a): LUDMILA DA SILVA GUIMARÃES DE BRITO 
Advogado (a): Dr. ALBERY CESAR DE OLIVEIRA - OAB/TO n.º 156-B 
Requerido (a): MARIA RONILDA DE OLIVEIRA 
Advogado (a): Dra. JUCIENE RÊGO DE ANDRADE - OAB/TO n.º 1.385 
Objeto: Intimação dos advogados das partes requerente e requeridas do despacho proferido às fls. 284. DESPACHO: “O 
presente feito foi digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 280. Intimem-se. Após ao arquivo. 
Gurupi, 24 de novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2010.0005.2946-8/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA 
Requerentes: Z. R. C. e OUTROS 
Advogado (a): Dr. ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA - OAB/TO n.º 4.389 
Requerido (a): A. A. DE C. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Intimação do advogado das partes requerentes do despacho proferido às fls. 84. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 80. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 24 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2010.0001.3900-7/0 
AÇÃO: ABERTURA DE INVENTÁRIO 
Requerente: RAIMUNDA ALVES FONSECA  
Advogado (a): Dr. ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA - OAB/TO n.º 4.389 
Requeridos (a): ESPÓLIOS DE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO e LUIZA ALVES DE CARVALHO 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Herdeiros (a): JOAQUIM ALVES CARVALHO E OUTROS 
Advogado (a): Dr. ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA - OAB/TO n.º 4.389 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerente e herdeiros do despacho proferido às fls. 124. DESPACHO: “O presente feito 
foi digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 118. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 24 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2012.0002.6684-6/0 
AÇÃO: ABERTURA DE INVENTÁRIO 
Requerente: ODINETE TAVARES MOTA ARAUJO 
Advogado (a): Dr. HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/TO n.º 53-B, Dra. SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO - 
OAB/TO n.º 3.311, Dr. PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA - OAB/TO n.º 1.648 e Dr. WELTON CHARLES BRITO MACEDO - 
OAB/TO n.º 1.351 
Requerido (a): ESPÓLIO DE ISMAEL PINTO DE ARAUJO 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Herdeiros: P. M. de A. e L. H. M. DE A. 
Curador (a): Dra. LARA GOMIDES N. DE SOUZA – DEFENSORA PÚBLICA 
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Objeto: Intimação dos advogados da parte requerente do despacho proferido às fls. 99. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 94. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 12 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2012.0003.4675-0/0 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
Requerente: FRANCISCO MILHOMEM PINHEIRO E OUTROS 
Advogado (a): Dr. IRON MARTINS LISBOA - OAB/TO n.º 535 
Requerido: ESPÓLIO DE ANTONIA DONATO PINHEIRO 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerente do despacho proferido às fls. 63. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 60. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 24 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2011.0010.5184-5/0 
AÇÃO: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: L. C. R. 
Advogado (a): Dra. GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS - OAB/TO n.º 2.246 
Requerido (a): L. D. DA S. e L. D. DA S.  
Advogado (a): Dra. DÉBORA CUNHA GOMES ROSA MARENGÃO - OAB/GO n.º 30.929 - DEFENSORA PÚBLICA 
Objeto: Intimação da advogada da parte requerente do despacho proferido às fls. 123. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 118. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 4 de 
dezembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2012.0002.6878-4/0 
AÇÃO: GUARDA DE MENOR 
Requerente: E. DE S. F. 
Advogado (a): Dr. HAGTON HONORATO DIAS - OAB/TO n.º 1.838 
Requerido (a): O. N. C. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerente do despacho proferido às fls. 109. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 107. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 7 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2012.0004.9497-0/0 
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: G. C. DE P. 
Advogado (a): Dra. GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB/TO n.º 4.314 
Requerido (a): E. L. F. C. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 

Objeto: Intimação da advogada da parte requerente do despacho proferido às fls. 64. DESPACHO: “O presente feito fo i 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 61. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 7 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 2012.0005.6113-9/0 
AÇÃO: ALIMENTOS 
Requerente: M. L. DA S. DE J. 
Advogado (a): Dr. IRON MARTINS LISBOA - OAB/TO n.º 535 
Requerido (a): D. H. DA S. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerente do despacho proferido às fls. 27. DESPACHO: “O presente feito foi 
digitalizado, estando o mesmo disponível no e-proc, conforme certidão de fls. 24. Intimem-se. Após ao arquivo. Gurupi, 7 de 
novembro de 2014. (a) Edilene Pereira de Amorim A. Natário - Juíza de Direito”. 
 

ITAGUATINS 
1ª Escrivania Criminal 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO -  PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal 5000003-14.2003.827.2724 
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Infração Penal: Art. 12 e 16 da Lei nº 6.638 (Lei de Tóxicos)  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusados: Claudia Lima Guimarães e Outros 
O Doutor Baldur Rocha Giovannini, MM. Juiz de Direito nesta Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, FAZ SABER que, 
através do presente EDITAL, perante o Juízo Criminal da Comarca de Itaguatins/TO, tramita a Ação Penal sob o nº 5000003-
14.2003.827.2724, e por meio deste, INTIMAR os denunciados CLÁUDIA LIMA GUIMARÃES, brasileira, solteira, doméstica, 
nascida aos 12.07.73, natural de Imperatriz/MA, filha de Aureliano Alves Guimarães e de Maria do Rosário Marques da Silva, 
residente e domiciliada à Rua Felipe Silva, s/n°, nesta cidade de Itaguatins,  e EDIVAN DA SILVA MESSIAS, brasileiro, solteiro, 
serviços gerais, nascido aos 22.07.81, natural de Colinas/MA, filho de Manoel Messias e de Maria Expedita da Silva Mota, 
residente e domiciliado na Av. Brasil, n° 93, bairro Trisidela, Colinas/MA. E por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificado nos autos, ficam INTIMADOS por este Edital, para constituir novo advogado, no prazo de 05 (cinco) 
dias, esgotado o prazo sem manifestação, prosseguirá em suas defesas a Defensoria Pública. E, para o conhecimento de todos, 
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado no Diário da Justiça do Estado. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Itaguatins, aos 26 de janeiro de 2015. Eu, Escrivão Judicial, que o digitei e subscrevi. Baldur Rocha Giovannini, Juiz 
de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO -  PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal 5000003-09.2006.827.2724 
Infração Penal: Art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal 
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado: Oziel Ferreira da Silva 
O Doutor Baldur Rocha Giovannini, MM. Juiz de Direito nesta Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, FAZ SABER que, 
através do presente EDITAL, perante o Juízo Criminal da Comarca de Itaguatins/TO, tramita a Ação Penal sob o nº 5000003-
09.2006.827.2724, na qual figura como vítima José Alves de Oliveira. Sendo o presente Edital para INTIMAR o acusado OZIEL 
FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 19/08/1981, natural de Itaguatins/TO, filho de Francisca Ferreira 
da Silva, residente na Rua 01, s/n0., Vila Barreto, na cidade de São Miguel do Tocantins/TO. E por se encontrar em lugar incerto 
e não sabido, conforme certificado nos autos epigrafados, fica o acusado INTIMADO por este Edital, para constituir novo 
advogado, no prazo de 05 (cinco) dias. E, para o conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser 
publicado no Diário da Justiça do Estado. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins, aos 26 de janeiro de 2015. Eu, 
Escrivão Judicial, que o digitei e subscrevi. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito. 
 

MIRACEMA 
Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 5000328-05.2011.827.2725 
Ação: Procedimento Ordinário 
Requerente: SAMUEL FERNANDES RIBEIRO 
SAMIRA FERNANDES RIBEIRO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
IRISLANE FERNANDES DA SILVA 
Requerido: GILSON RIBEIRO LOPES 

FINALIDADE: INTIMA a requente IRISLANE FERNANDES DA SILVA,  brasileira, residente e domiciliado em lugar incerto e não 
sabido, de todo o conteúdo da parte conclusiva da sentença de ev. 01 doc. 09, a seguir transcrita: “...Ante o exposto,   julgo 
extinto o presente processo, com fundamento no art. 267, II do Código de Processo Civil. Sem custas. Publique-se. Registre-se, 
Intimem-se e, após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Miracema do Tocantins-TO, em 09 de dezembro de 
2013. 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 e comarca de Miracema do Tocantins-TO, aos 26 de janeiro de 2015. Eu,CATIA CILENE MENDONÇA DE BRITO 
Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 5000125-43.2011.827.2725 
Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
Requerente: LUSLEIDE LOPES CARDOSO 
LUIZ FERNANDO LOPES VIEIRA SILVA 
Requerido: FERNANDO VIEIRA DA SILVA 
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FINALIDADE: INTIMA o requerido FERNANDO VIEIRA DA SILVA,  brasileiro , solteiro , residente e domiciliado em lugar incerto 
e não sabido, de todo o conteúdo da parte conclusiva da sentença de ev. 01 doc 21, a seguir transcrita: “...Ante o exposto, em 
consonância com o parecer ministerial, e nos termos da lei nº 5478/78, parágrafo único, fixo os alimentos em 60 (sessenta por 
cento) do salário mínimo mensal. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e após o trânsito em julgado, arquivem-se 
observadas as formalidades legais. Miracema do Tocantins-TO, em 24 de abril de 2013. 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 e comarca de Miracema do 
Tocantins-TO, aos 26 de janeiro de 2015.  

NATIVIDADE 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2010.0004.8233-0 - INDENIZAÇÃO 
Requerente: Espólio de Eduardo Mora 
Advogado:   João Severino da Silva – OAB/GO 3.650 e Luciana Morais Farias – OAB/GO 28.909 
Requerido: Joaquim de Melo e Célia Alves de Melo 
Advogado: Rodrigo de Moura Guedes  - OAB/GO 19.930 
OBJETO: 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 autos n.º 2010.0004.8233-0 – foram digitalizados e 
inseridos no e-ProcTJTO, por onde tramitarão  exclusivamente sob o 5000040-85.2010.827.2727, oportunidade em que após 
esta intimação 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 
 
AUTOS: 2010.0004.8229-1 - DESAPROPRIAÇÃO 
Requerente: Município de Natividade 
Advogado:   Ademilson Ferreira Costa –OAB/TO 1767 
Requerido: Adriano Moreira Coelho e outros 
Advogado: Adelmo Roberto Diniz da Silva  - OAB/DF 27.173 
OBJETO: 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 autos n.º 2010.0004.8229-1 – foram digitalizados e 
inseridos no e-ProcTJTO, por onde tramitarão  exclusivamente sob o 5001005-58.2013.827.2727, oportunidade em que após 
esta intimação 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 
 
AUTOS: 2006.0000.0538-0 – DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO 
Requerente: M. N. G. 
Advogado:   Domício Camelo Silva –OAB/GO 9.068 e Heraldo Rodrigues de Cerqueira – OAB/TO 259-A 
Requerido: I. DE S. S. DOS S. M. DE G.  
Requerido: L. M. DE  A. E OUTROS 
Advogado: Éder Francelino Araújo  - OAB/GO 10.647 
OBJETO: 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 autos n.º 2006.0000.0538-0 – foram digitalizados e 
inseridos no e-ProcTJTO, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000020-36.2006.827.2727, oportunidade em que após esta 
intimação 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 
 
AUTOS:2011.0003.6498-0 – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO 
Requerente: Laurentina Maria de Almeida Castro e outros 
Advogado: Éder Francelino Araújo OAB/GO 10647 
Requerido: Maristela Nunes Guimarães 
Advogado: Domício Camelo Silva OAB/GO 9068 
INTIMAR: 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 nº 5000076-93.2011.827.2727, oportunidade em que após a publicação desse 
acontecimento os autos serão baixados por digitalização no S-PROC. Intimar, ainda que advogados não cadastrados no sistema 
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e-proc providenciar tal procedimento que a partir desta serão intimados pelo referido sistema.Escrivania Civel de Natividade/TO, 
Natividade–TO, 20 de janeiro de 2015. Lenis de Souza Castro– Técnico Judiciário 
 
AUTOS: 2006.0006.9144-5 - AÇÃO CAUTELAR 
Requerente: Iracema Braga Leite 
Advogado:  Almir Braga Leite - OAB/GO 18224 
Requerido: Jezu Gonçalves Pires 
OBJETO: 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 autos n.º 2011.0001.3288-4 – foram digitalizados e 
inseridos no e-ProcTJTO, por onde tramitarão exclusivamente sob o 5000013-44.2006.827.2727, oportunidade em que após esta 
intimação 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. 
 
AUTOS: 2010.0000.6511-9 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Requerente: Município de Santa Rosa do Tocantins 
Advogado:   Marcony Nonato Nunes –OAB/TO 1980 
Requerido: Aldenor Carvalho de Araújo e Maria Borges Ribeiro 
Advogado: Eden Kaizer Toneto  - OAB/TO 2513 - A 
OBJETO: Intimar o advogado Eden Kaiser Toneto para provar que cientificou os mandantes acerca da renúncia 
noticiada à fl. 248, conforme determina o artigo 45, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, bem como INTIMO 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 autos n.º 09/89 – foram digitalizados e inseridos no e-ProcTJTO, por onde tramitarão exclusivamente sob o 
5000009.80.2001.827.2727, oportunidade em que após esta intimação 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. 
 

1ª Escrivania Criminal 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Requerido: ELI AMCEDO DE OLIVEIRA 
O Dr. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito em Substituição Automática nesta Comarca de Natividade, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL vierem ou dele conhecimento tiverem que, 
por este Juízo e Escrivania do Crime, tramitam os autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0000362-54.2014.827.2727, que a 
Justiça move contra o requerido ELI MACEDO DE OLIVEIRA, brasileiro, com 36 anos de idade, filho de Levina Rodrigues Neto, 
atualmente em local desconhecido, expediu-se este EDITAL a fim de intimá-lo da sentença proferida no evento 38 dos autos 
supracitados, conforme parte dispositiva a seguir transcrita: “...Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de 
Processo Civil, c/c o artigo 13, da Lei nº 11.343/06, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, 
determinando o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários advocatícios, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique 
o Ministério Público. Sentença lida e publicada em audiência. Saem o presentes intimados. Decorrido o prazo recursal, arquive-
se.Encaminhe-se cópia desta sentença à Autoridade Policial, para que junte eventual inquérito policial que tenha sido instaurado 
em razão dos fatos que deram origem a este feito”.   Para quem interesse possa ou não alegar ignorância, vai o presente 
EDITAL PUBLICADO no Átrio do Fórum local e no Diário da Justiça do Estado do Tocantins. Natividade, 22 de janeiro de 2015. 
Eu, Roberta Eloi Pereira, Escrivã Judicial, digitei, conferi e subscrevi. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito em 
Substituição Automática. 
 

PALMAS 
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: Execução de Título Extrajudicial – 2010.0008.4719-2 
Exequente: GOIÁS PET COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 
Advogado: MÁDISON GUIMARÃES ANDRADE E ADERILTON BEZERRA DOS SANTOS 
Executado: SIÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – TOCANTINS RURAL 
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO 1: “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 
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será EXCLUSIVAMENTE por essa forma, tendo sido realizada a sua digitalização e inserção no E-PROC, módulo 1º grau, onde 
recebeu o número 5005401-77.2010.827.2729. 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, 27 de janeiro de 2015. Dinorá Nunes Oscar Ferreira – Técnica Judiciária de 1ª Instância.” 
INTIMAÇÃO 2: “Fica a parte EXEQUENTE intimada através dos seus procuradores a se manifestarem acerca do mandado de 
citação devolvido sem cumprimento (Mandcitação-4), disponibilizado no evento 1,  dos autos virtualizado e requerer o que 
entender de direito, sob pena de extinção prematura do processo, no prazo legal.”   
 

2ª Vara da Família e Sucessões 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS: 5001741-56.2002.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: CRISTINA LUIZ DE OLIVEIRA 
Requerido: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de EXECUÇÃO DE SENTENÇA, registrada sob o nº 
5001741-56.2002.827.2729, na qual figura como requerente CRISTINA LUIZ DE OLIVEIRA, residente e domiciliado(a) nesta 
cidade de Palmas, beneficiado(a) pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA, residente em 
lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA, brasileiro, residente em 
lugar incerto ou não sabido, para tomar conhecimentos dos termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 
o pagamento do débito alimentar no valor de R$26.504,98 (Vinte e seis mil quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos), 
sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da dívida exeqüenda, bem como 
penhora de quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art. 475-J do CPC. INTIMÁ-LO ainda para caso 
não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 05 (quinze) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 
respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte ou embarace a 
realização da penhora, sob pena de multa, devendo comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de 
endereço, sob pena de se reputarem válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial.  E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, aos vinte 
e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___técnico judiciário que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0022197-92.2014.827.2729 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: LUIZ TADEU RIBEIRO NARDES 
Requerido: MARY IZABEL DA SILVA NARDES 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, registrada sob o nº 0022197-
92.2014.827.2729, na qual figura como requerente LUIZ TADEU RIBEIRO NARDES, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) 
nesta cidade de Palmas, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido(a) MARY IZABEL DA SILVA NARDES,  
brasileiro(a), residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) MARY IZABEL 
DA SILVA NARDES, brasileiro(a), residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimentos dos termos da presente 
ação, para querendo contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.  E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, vinte e dois de janeiro de 
dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___Escrivão que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0025064-58.2014.827.2729 
Ação: FLÁVIO ADRIANO RIBEIRO 
Requerente: FLÁVIO ADRIANO RIBEIRO 
Requerido: RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO MELO 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de GUARDA, registrada sob o nº 0025064-
58.2014.827.2729, na qual figura como requerente FLÁVIO ADRIANO RIBEIRO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) nesta 
cidade de Palmas, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido(a) RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO MELO,  
brasileiro(a), residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) RITA DE CÁSSIA 
NASCIMENTO MELO, brasileiro(a), residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimentos dos termos da presente 
ação, para querendo contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.  E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
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da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, vinte e dois de janeiro de 
dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___Escrivão que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0014541-84.2014.827.2729  
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: MARIA NAIRAN SILVA DE CARVALHO 
Requerido: MANOEL XIMENDES DE CARVALHO 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, registrada sob o nº 0014541-
84.2014.827.2729, na qual figura como requerente MARIA NAIRAN SILVA DE CARVALHO, brasileiro(a), residente e 
domiciliado(a) nesta cidade de Palmas, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido(a) MANOEL XIMENDES DE 
CARVALHO,  brasileiro(a), residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) 
MANOEL XIMENDES DE CARVALHO, brasileiro(a), residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimentos dos 
termos da presente ação, para querendo contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.  E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, vinte e 
dois de janeiro de dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___Escrivão que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0013972-83.2014.827.2729  
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: DINAMÁRCIA LUSTOSA DE SOUZA 
Requerido: ADEVALDO MARTINS DE ALMEIDA 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, registrada sob o nº 0013972-
83.2014.827.2729, na qual figura como requerente DINAMÁRCIA LUSTOSA DE SOUZA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) 
nesta cidade de Palmas, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido(a) ADEVALDO MARTINS DE ALMEIDA,  
brasileiro(a), residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) ADEVALDO 
MARTINS DE ALMEIDA, brasileiro(a), residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimentos dos termos da 
presente ação, para querendo contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.  E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, vinte e dois de janeiro de 
dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___Escrivão que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0028514-09.2014.827.2729  
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: CLIDETE SOARES CUNHA DA SILVA 
Requerido: SEBASTIÃO FELIX DA SILVA FILHO 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, registrada sob o nº 0028514-
09.2014.827.2729, na qual figura como requerente CLIDETE SOARES CUNHA DA SILVA, brasileiro(a), residente e 
domiciliado(a) nesta cidade de Palmas, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido(a) SEBASTIÃO FELIX DA 
SILVA FILHO,  brasileiro(a), residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) 
SEBASTIÃO FELIX DA SILVA FILHO, brasileiro(a), residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimentos dos 
termos da presente ação, para querendo contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.  E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será 
publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, vinte e 
dois de janeiro de dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___Escrivão que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0033328-64.2014.827.2729 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: IVANEIDE ROSA CORDEIRO 
Requerido: STELLO FERNANDES CORDEIRO 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, registrada sob o nº 0033328-
64.2014.827.2729, na qual figura como requerente IVANEIDE ROSA CORDEIRO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) nesta 
cidade de Palmas, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido(a) STELLO FERNANDES CORDEIRO,  
brasileiro(a), residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) STELLO 
FERNANDES CORDEIRO, brasileiro(a), residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimentos dos termos da 
presente ação, para querendo contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.  E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
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da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, vinte e dois de janeiro de 
dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___Escrivão que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0031846-81.2014.827.2729 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: ROSA MARIA ARAÚJO DE VASCONCELOS 
Requerido: RAIMUNDO ISAIAS VASCONCELOS 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, registrada sob o nº 0031846-
81.2014.827.2729, na qual figura como requerente ROSA MARIA ARAÚJO DE VASCONCELOS, brasileiro(a), residente e 
domiciliado(a) nesta cidade de Palmas, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido(a) RAIMUNDO ISAIAS 
VASCONCELOS,  brasileiro(a), residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o 
requerido(a) RAIMUNDO ISAIAS VASCONCELOS, brasileiro(a), residente em lugar incerto e não sabido, para tomar 
conhecimentos dos termos da presente ação, para querendo contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 
confissão.  E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente 
Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Palmas-TO, vinte e dois de janeiro de dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___Escrivão que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0033464-61.2014.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: G. A. S., representado por sua genitora ERIADNA SÁ DA SILVA  
Requerido: GEOMAR ALVES AGUIAR 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, registrada sob o nº 
0033464-61.2014.827.2729, na qual figura como requerente G. A. S., representado por sua genitora ERIADNA SÁ DA SILVA, 
residente e domiciliado(a) nesta cidade de Palmas, beneficiado(a) pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido GEOMAR 
ALVES AGUIAR, residente em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) GEOMAR ALVES 
AGUIAR, brasileiro, residente em lugar incerto ou não sabido, para tomar conhecimentos dos termos da presente ação, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$902,23 (novecentos e dois reais e vinte e três 
centavos), sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da dívida exeqüenda, 
bem como penhora de quantos bens bastem para satisfação da obrigação, nos termos do art. 475-J do CPC. INTIMÁ-LO ainda 
para caso não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 05 (quinze) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 
penhora e seus respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de qualquer atitude que dificulte 
ou embarace a realização da penhora, sob pena de multa, devendo comunicar a este Juízo qualquer modificação temporária ou 
definitiva de endereço, sob pena de se reputarem válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na 
inicial.  E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital 
que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 
aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___técnico judiciário que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 5020801-29.2013.827.2729 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: CELISMAR SILVA DE SOUSA 
Requerido: RAIMUNDO ALVES PEREIRA JUNIOR 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, registrada sob o nº 5020801-
29.2013.827.2729, na qual figura como requerente CELISMAR SILVA DE SOUSA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) nesta 
cidade de Palmas, beneficiada pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido(a) RAIMUNDO ALVES PEREIRA JUNIOR,  
brasileiro(a), residente e domiciliado em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) RAIMUNDO 
ALVES PEREIRA JUNIOR, brasileiro(a), residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimentos dos termos da 
presente ação, para querendo contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.  E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, vinte e dois de janeiro de 
dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___Escrivão que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 0033469-83.2014.827.272 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: G. A. S., representado por sua genitora ERIADNA SÁ DA SILVA 
Requerido: GEOMAR ALVES AGUIAR 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, registrada sob o nº 
0033469-83.2014.827.272, na qual figura como requerente G. A. S., representado por sua genitora ERIADNA SÁ DA SILVA, 
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residente e domiciliado(a) nesta cidade de Palmas, beneficiado(a) pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido GEOMAR 
ALVES AGUIAR, residente em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) GEOMAR ALVES 
AGUIAR, brasileiro, residente em lugar incerto ou não sabido, para tomar conhecimentos dos termos da presente ação, para em 
três dias, efetuar o pagamento das pensões alimentícias vencidas, bem como das que vencerem no curso da execução, provar 
que o pagamento já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo prazo de 1 a 
3 meses. Fica consignado que a exeqüente já pediu o decreto de sua prisão na hipótese de não pagamento das prestações 
atrasadas e das que vencerem durante a tramitação dos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quinze 
(22/01/2015). Eu ___técnico judiciário que o digitei e subscrevi. 
 
AUTOS: 5004099-47.2009.827.2729 
Ação: EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
Requerente: G. A. G., representado por sua genitora VERÔNICA AUGUSTO OLIVEIRA 
Requerido: RAIMUNDO CARLOS LIMA GAMA 
F AZ S A B E R a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
Segunda Vara de Família e Sucessões processam os autos da Ação de EXECUÇÃO DE SENTENÇA, registrada sob o nº 
5004099-47.2009.827.2729, na qual figura como requerente G. A. G., representado por sua genitora VERÔNICA AUGUSTO 
OLIVEIRA, residente e domiciliado(a) nesta cidade de Palmas, beneficiado(a) pela Assistência Judiciária Gratuita e requerido 
RAIMUNDO CARLOS LIMA GAMA, residente em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para CITAR o requerido(a) 
RAIMUNDO CARLOS LIMA GAMA, brasileiro, residente em lugar incerto ou não sabido, para tomar conhecimentos dos termos 
da presente ação, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar vencidos no valor de R$ 56.637,57 
(Cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), caso em que os honorários serão reduzidos 
pela metade; ou no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer embargos à execução por meio de advogado ou reconhecer o crédito da 
exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 
requerendo o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. INTIMÁ-LO, ainda, para caso não efetue o pagamento, indicar, no prazo de 05 (quinze) dias, quais são e onde se 
encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, exibir prova da propriedade dos aludidos bens e se abster de 
qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, sob pena de multa, devendo comunicar a este Juízo 
qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço, sob pena de se reputarem válidas as comunicações e intimações 
dirigidas ao endereço declinado na inicial..  E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (22/01/2015). Eu ___técnico 
judiciário que o digitei e subscrevi. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 dias 
FAZ SABER, a lodos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO vir, ou dele conhecimentos tiverem que se processa por este 
Juízo, no Cartório Cível o Processo n°. 5000393-48.2012.827.2730 Ação Revisional de Alimentos Requerente Mirian Marques 
Pereira de Souza, menor, neste ato representado por sua genitora, Simone Marques Pereira. Advogado: Defensoria Publica. 
Requerido: Enivaldo Evangelista de Souza. MANDOU CITAR: ENIVALDO EVANGELISTA DE SOUZA, brasileiro, casado, 
demais qualificação ignoradas, filho de Domingos Evangelista de Souza e Agripeina Maria da Conceição de Souza, residente e 
domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, de todo o teor da presente ação, de todo o teor da presente ação, bem 
como das primeiras declarações, bem como para querendo contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 
contestar serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor (285  e 319 do CPC).  Este Edital deverá ser publicado 
por uma única vez no Diário da Justiça, sob os auspícios da Justiça Gratuita, e para que ninguém possa alegar ignorância deverá 
ser atada uma cópia no placar do Fórum. Dado e passado nesta cidade e comarca de Palmeirópolis, aos 26 dias do mês de 
janeiro do ano de 2015. Eu, Rosimeire Pereira Barbosa Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª Instancia o digitei. Ana Paula Araújo 
Toríbio – Juíza de Direito. 
 

PARAÍSO 
2ª Vara Cível, Família e Sucessões 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2011.0004.2088-0/0 – Execução de Título Judicial-Cível 
Exequente: Alice Fernandes da Silva Santos 
Executado: Transportadora Adauto LTDA 
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Adv. Dr. Eraldo Luiz Soares da Costa- OAB/SP- 13.415 
Em face da digitalização deste feito, objetivando a publicidades dos atos processuais e para conhecimento de todos, fica o 
advogado das partes INTIMADOS da seguinte ocorrência: Em cumprimento ao Art. 1º, §3º da Instrução Normativa nº 07/2012 de 
04/10/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, os presentes autos foram digitalizados e inseridos no e-proc TJTO, 
por onde tramitarão exclusivamente sob o nº 5000453-52.2011.827.2731   em que após a publicação desse acontecimento os 
autos físicos serão baixados por digitalização. Paraíso do Tocantins, 26/01/2015. Eu, Ariadne Lacerda Marinho, estagiária digitei. 
 

PARANÃ 
1ª Escrivania Criminal 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 5000172-93.2011.827.2732 – Ação Penal Acusado: DOMINGOS JUNIRO VIEIRA ANDRADE Advogado: Dr. 
MARGONZAGUE SAMPAIO – OAB/GO 18.235 – Fica o advogado intimado do dispositivo da sentença condenatória. 
SENTENÇA: “Presentes os requisitos legais, substituo por a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente na 
prestação em prestação pecuniária, no importe de 02 (dois) salários mínimos, que poderá ser parcelado por ocasião da 
execução, e prestação de serviço à comunidade a serem definidas quando da execução da pena. Oficiem-se ao Instituto 
Nacional de Informação (DPF-INI) e à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins (SSP/TO), informando-se 
referidos órgãos acerca da condenação, para fins de lançamento de dados no Sistema INFOSEG, bem como para estatística 
criminal, nos termos do art. 809, inciso VI, do Código de Processo Penal. Depois de decorrido o prazo para recurso, certifique-se 
do trânsito em julgado da decisão, e, ato contínuo, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nos termos do art. 393, inciso II, 
do Código de Processo Penal. Oficie-se ao Cartório Eleitoral competente, para os fins do disposto no art. 71, § 2º, do Código 
Eleitoral[7], c.c. art. 15, inciso III, da Constituição Federal[8]. Promova-se a extração das cartas de guia de execução, nos termos 
do art. 105 e 106 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais - LEP). Intime-se o condenado para o recolhimento das custas 
processuais, na forma da Lei, bem como o pagamento da multa cominada na sentença condenatória. Antes,contudo, à 
Contadoria, para o cálculo do débito atualizado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Paranã(TO), 17 de dezembro de 2014.  
 

PEDRO AFONSO 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2010.0002.5076-5/0– EPROC Nº 5000271-94.2010.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO  
Requerente:   BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB-TO-1334-A  
Advogado: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI-OAB-GO-29191 
Advogado: FERNANDA RAMOS RUIZ-OAB-TO-1965 
Advogado: MAURICIO CORDENONZI-OAB-TO-2223B 
Requerido: ISRAEL ROCHA MAGALHÃES 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO-OAB-TO-906 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000271-94.2010.2010.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
  
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2010.0010.5549-4/0– EPROC Nº 5000273-64.2010.827.2733   
AÇÃO- EMBARGOS Á EXECUÇÃO 
Embargante : ISRAEL ROCHA MAGALHÃES 
Embargante : SIMONE DA SILVA SANDRI ROCHA 
Embargante : ALMY MAGALHÃES ROCHA 
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO-OAB-TO-906 
Embargado :BANCO DA AMAZONIA S.A 
Advogado: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB-TO-1334-A  
Advogado:DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI-OAB-GO-29191 
Advogado:FERNANDA RAMOS RUIZ-OAB-TO-1965 
Advogado:MAURICIO CORDENONZI-OAB-TO-2223B 
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DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000273-64.2010.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2011.0011.9707-6/0– EPROC Nº 5000328-78.2011.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL  
 Requerente: A UNIÃO 
Procurador: AILTON LABOISSIERE VILLALA-OAB-PFNTO-6985297 
Requerido: IVO FELIPE KOCH 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000328-78.2011.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2011.0009.3388-7/0– EPROC Nº 5000324-41.2011.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL  
 Requerente: O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA 
Procurador: EDUARDO PRADO DOS SANTOS-OAB-AGU-1379366 
Requerido: RAIMUNDO NONATO GOMES JUNIOR 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000324-41.2011.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2007.0001.9111-4/0– EPROC Nº5000127-28.2007.827.2733   
AÇÃO- COBRANÇA 
Requerente: ANTONIO ALVES DE SOUSA 
Advogado: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA-OAB-TO-3407A 
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 
 Procurador: EDUARDO PRADO DOS SANTOS-OAB-AGU-1379366 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número5000127-28.2007.827.2733, ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2008.0000.7591-0 /0– EPROC Nº 5000143-45.2008.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO DE TÍTULO ESTRAJUDICIAL  
 Requerente: AGCO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Advogado: GRACÉLINE MARIA DE OLIVEIRA-OAB-RS-37.964 
Requerido: COOPERSAN-COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE SÃO JOÃO LTDA 
Advogado: VITAMÁ PEREIRA LUZ GOMES-OAB-TO-43B 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000143-45.2008.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
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DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2008.0000.7593-7/0– EPROC Nº 5000145-15.2008.827.2733   
AÇÃO- EMBARGOS DO DEVEDOR 
 Requerente: COOPERSAN-COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE SÃO JOÃO LTDA 
 Advogado: VITAMÁ PEREIRA LUZ GOMES-OAB-TO-43B 
Requerido: AGCO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000145-15.2008.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2011.0007.4466-9/0– EPROC Nº 5000314-94.2011.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL 
 Requerente: A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 Advogado: PETERSON LIMA FERREIRA-OAB-TO-5485 
Requerido: JOSÉ CONCEIÇÃO ALVES LEÃO  
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000314-94.2011.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2011.0006.5310-8/0– EPROC Nº 5000313-12.2011.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL 
 Requerente: A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 Advogado: KÁTIA BOTELHO AZEVEDO-OAB-TO-3950  
Requerido: HILTON MARTINS DE SOUSA 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000313-12.2011.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2010.0002.9128-3 /0– EPROC Nº 5000266-72.2010.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL 
 Requerente: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
 Procurador : MAURICIO F. D. MORGUETA  
Requerido: CLAUDIO KURT BOSSLER 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000266-72.2010.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2010.0000.9855-6/0– EPROC Nº5000170-57.2010.827.2733   
AÇÃO- MONOTÓRIA 
 Requerente: VOLKSWAGEN SERVIÇOS S/A 
 Advogado: MARINOLIA DIAS DOS REIS-OAB-TO-1597 
Requerido: IVO FELIPE KOCH 
Advogado:  
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas da transformação dos autos acima 
identificados para meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
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digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000170-57.2010.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2009.0001.6764-3/0– EPROC Nº5000113-73.2009.827.2733   
AÇÃO- BUSCA E APREENSÃO 
 Requerente: BANCO FINASA 
 Advogado: SIMONY VIEIRA DE OLIVEIRA-OAB-TO-4093 
Requerido: ANTONIO BENTO DOS SANTOS FILHO 
Advogado:  
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000113-73.2009.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2012.0000.8165-0/0– EPROC Nº5000829-95.2012.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL 
 Requerente: O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA 
 Advogado: EDUARDO PRADO DOS SANTOS-OAB-AGU-1379366 
Requerido: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS 
Advogado:  
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000829-95.2012.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2008.0004.1019-01 /0– EPROC Nº5000141-75.2008.827.2733   
AÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL 
 Requerente: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
 Advogado: RODRIGO DE MENESES DOS SANTOS –OAB-PG-782704 
Requerido: JOSÉ COMBAS ALAMENDA  
Advogado:  
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000141-75.2008.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2006.0004.4860-5 /0– EPROC Nº5000092-05.2006.827.2733   
AÇÃO- MANUTENÇÃO DE POSSE 
 Requerente: PAULO ROBERTO PIRES 
Requerente:JOSÉ LUIZ ALVES FERREIRA 
 Advogado: JOSÉ PEREIRA DE BRITO-OAB-TO-151  
Advogado: JACKSON MACEDO DE BRITO-OAB-TO-2934 
Requerido: ROMILDO DALLAMI 
Requerido: REINALDO DALLARMI  
Advogado:  
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000092-05.2006.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC com a fase 
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―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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2012.0000.2691-8/0– EPROC Nº5000816-96.2012.827.2733   
AÇÃO- EMBARGOS Á EXECUÇÃO 
 Requerente: CARLO CARDOSO DO CARMO 
 Advogado: ISAIAS GRASEL ROSMAN-OAB-TO-2335 
Requerido: BANCO DA AMAZÔNIA S.A 
Advogado: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB-TO-1334A 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000816-96.2012.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: Nº 2012.0005.1214-6 – PROCESSO DIGITALIZADO E INSERIDO NO E-PROC – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL   
Ação: Indenização por danos Materiais 
Requerente: Maria Lucimaria de Sousa Ribeiro Cunha 
Advogado: S/Advogado 
Requerido: Carlos Alberto Rezende de Sousa 
Advogado: Thucydides O.Queiroz – OAB/TO –  2309-A 
 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000833-35.2012.827.2733, ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006. 
 
AUTOS: Nº 2009.0008.5181-1 - FAMILIA   
AÇÃO :  EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
EXEQUENTE: WEUDES VITOR ROCHA DA SILVA, REPRESENT. POR SUA MÃE EVANILDES ROCHA CRUZ 
ADVOGADO: MARIA NERES NOGUEIRA BARBOSA-OAB-TO. 576-B 
EXECUTADO: WESCLEI OLIVEIRA DA SILVA 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000130-46.2008.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2012.0000.2713-2/0 – E-PROC N°5000598.68.2012.827.2733   
AÇÃO – CIVIL PÚBLICA 
Requerente: O MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: JOSÉ WELLINGTON MARTINS TOM  BELARMINO  
Rep. Jurídico: RODRIGO DOURADO MARTINS BELARMINO-OAB/TO – 4264-A 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000598-68.2012.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v.V 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2011.0009.9631-5/0 – E-PROC N°5000015.20.2011.827.2733   
AÇÃO – CIVIL PÚBLICA 
Requerente: O MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DO TOCANTINS 
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Requerido: JAIRTON CASTRO DA SILVA 
Requerido: HUDSON CASTRO DA SILVA 
Rep. Jurídico: MERY AB-JAAUDI FERREIRA LOPES OAB/TO – 572-A  
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000015-20.2011.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.vv 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2009.0008.2497-0/0 – E-PROC N°5000008.96.2009.827.2733   
AÇÃO – CIVIL PÚBLICA 
Requerente: O MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DO TOCANTINS 
Requerido: JOSÉ WELLINGTON MARTINS  TOM BELARMINO 
Requerido: MARIA IRACI GAVÃO FEITOSA 
Requerido: LOURIVAN CASTRO DE SOUSA 
Rep. Jurídico:.TÚLIO D. M. BELARMINO – OAB/GO-20261-E, RODRIGO D. M. BELAMINO – OAB/TO-4264-A  
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000008-96.2009.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v. 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2008.0008.0351-7/0– EPROC Nº 5000001-41.2008.827.2733    
AÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Embargante: JOSE RODRIGUES AMORIM 
Jurídico: -DP9082905-FELIPE LOPES BARBOZA CURY 
Embargado: LUIS BARBOSA DA SILVA 
 Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO-OAB-TO-906 -   ELTON VALDIR SCHMITZ-OAB-TO-4364 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000001-41.2008.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.vV 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº2009.0007.1696-5 EPROC Nº5000005.44.2009.827.2733   
AÇÃO-MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante:ADELINO TRANSPORTES LTDA,Rep. Por ADELINO ANTONIO DE JESUS 
Advogado: MURILO MUSTAFA  BRITO BUCAR DE  ABREU – OAB/TO - 3940 
Impetrado: MAURICIO MACHADO BARROS 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número-5000005.44.2009.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v.v 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 471/00 – E-PROC N°5000001-22.2000.827.2733   
AÇÃO –  MONITÓRIA PARA PAGAMENTO EM DINHEIRO  
Requerente: EVANDRO SOUSA AMORIM 
Rep. Jurídico:– THIAGO RIBEIRO AMORIM – OAB/TO - 5027 
Requerido: PREFEITURA DE SANTA MAARIA DO TOCANTINS 
Rep. Jurídico:. PAULO ROBERTO RISUENHO – OAB/TO - 1337 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas da transformação dos autos acima 
identificados para meio eletrônico e que sua tramitação será exclusivamente por essa forma, tendo sido realizada a sua 
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digitalização e inserção no E-PROC/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000001-22.2000.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v.V 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2008.0005.9996-0/0– EPROC Nº 5000002-26.2008.827.2733    
AÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Embargante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS   
Advogado: PAULO ROBERTO RISUENHO – OAB/TO - 1337  
Embargado: RAIMUNDA DAGMAR RIBEIRO AMORIM 
 Advogado: THIAGO RIBEIRO AMORIM – OAB/TO - 5027 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000002-26.2008.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v.v 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2011.0007.7792-3 –E-PROC N°5000002-21.2011.827.2733   
AÇÃO – DE COBRANÇA   
Requerente: AGRICOLA ENTRE RIOS  LTDA 
Rep. Jurídico:– ELIAS GOMES DE OLIVEIRA NETO GO-7411 
Requerido: PEDRO AFONSO AÇÚCARE BIOENERGIA  
Rep. Jurídico: ANTONIO CARLOS GONSALVES – OAB/DF-392-A Sup. 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000002-21.2011.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v.V 
 
AUTOS: Nº 2006.0002.2096-5/0 – PROCESSO DIGITALIZADO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Exequente: Antônio Mariano dos Santos 
Advogado: Antônio Mariano dos Santos – OAB/TO 1104-A 
Executado: Luiz Sinézio de Sousa 
Advogado: Marcos Antônio de Sousa – OAB/TO - 834 
 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000097-27.2006.827.2733 , ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2008.0002.6976-6 –E-PROC N°5000005-78.2008.827.2733   
AÇÃO-  REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO 
Requerente: MOACIR MAIOLE 
Rep. Jurídico:– CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO-OAB-TO-906 
Requerido: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A 
Rep. Jurídico: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB/MS - 8125 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000005-78.2008.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v.V 
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DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2007.0001.8818-0 –E-PROC N°5000002-60.2007.827.2733   
AÇÃO-  CAUTELAR INOMINADA  
Requerente: LUSOMAR SOARES E OUTRO 
Rep. Jurídico:–JAIR DE ALCANTARA PANTANIAGO – OAB/TO-102-A 
Requerido: BANCO DA AMAZONIA S/A – BASA 
Rep. Jurídico: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB-TO-1334-A 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000002-60.2007.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.vv 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2012.0001.896-5 –E-PROC N°5000593-46.2012.827.2733   
AÇÃO-  BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Rep. Jurídico: HUDSON JOSE RIBEIRO –OAB-TO/4998-A 
Requerido: PROTAASIO GOMES DE ALMEIDA FILHO 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000593-46.2012.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.vV 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2007.0001.8816-4 –E-PROC N°5000001-75.2007.827.2733   
AÇÃO-  REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO 
Requerente: LUSOMAR SOARES E OUTRO 
Rep. Jurídico: JAIR DE ALCANTARAPANIAGO –OAB-TO-102-A 
Requerido: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Jurídico : ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB-TO-1334-A 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000001-75.2007.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v.v 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS: Nº 2008.0002.6981-2/0 -5000003.11.2008.827.2733   
AÇÃO-  EXECUÇÃO  
Requerente:BANCO DA AMAZÔNIA S/A  
Jurídico: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB-TO-1334-A 
Requerido: JOSE RICARDO GUIMARÃES CORREIA   
Rep. Jurídico: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO-OAB-TO-906 -   ELTON VALDIR SCHMITZ-OAB-TO-4364 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000003-11.2008.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.vV 
 
DIGITALIZAÇÃO    
AUTOS Nº 2008.0002.6980-4/0– EPROC Nº 5000004-93.2008.827.2733   
AÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Embargante:JOSE RICARDO GUIMARÃES CORREIA   
Advogado:  CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO-OAB-TO-906 -   ELTON VALDIR SCHMITZ-OAB-TO-4364 
Requerido: BANCO DA AMAZONIA S/A 
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 Advogado: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB-TO-1334-A 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000004-93.2008.827.2733, ficam 
também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006.v.v 
 
RETIFICAÇÃO 
RETIFICAÇÃO  DO N° DOS  
AUTOS Nº 671/97– INDENIZAÇÃO 
Requerente: BANCO DA AMAZONIA S/A 
Advogado: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO-OAB-TO-1334-A, MAURICIO CORDENONZI –OAB/TO – 2223-B 
ELAYNE AYRES BARROS – OAB/TO 2402 
Requerido: - AZAEL DE MAGALHÃES RODRIGUES E OUTRO 
Advogado:  WAGNER MORAES – OAB/SP 126.322, MOACIR PEREIRA MENDES – OAB/SP 88.938 
DESPACHO – Defiro o prazo de 15 dias para o autor efetuar a liquidação de cálculos, prazo este improrrogável. Determino ainda 
que o cumprimento de sentença seja realizado pelo sistema e-proc,devendo o causídico da parte autora extrair as copias 
necessárias para instruir o feito pela via eletrônica,sob pena de arquivamento.Com o protocolo do cumprimento de sentença 
,deverá o cartório certificar nos autos e publicar no diário de justiça a intimação das partes que o processo físico será arquivado e 
somente subsistirá o cumprimento de sentença,caso venha a ser protocolada e distribuída no prazo estipulado acima.Remeta-se 
os autos físicos a contadoria para apuração de eventuais custa remanescente,após intime-se o requerido para o devido 
recolhimento conforme provimento da CGjus/TO05/2009.Ressalto que ,a ação de execução  n°520/96 e os embargos à 
execução n°799/98 foram sentenciados em 03/11/2014,não havendo necessidade aguardar o transito em julgado para o 
cumprimento de sentença nos autos de indenização.Cumpra-se Pedro Afonso –TO  21 de novembro de 2014   , Ass) Luciana 
Costa Aglantzakis – Juíza de Direito”.v 
 
AUTOS: Nº 2008.0002.5601-0 - FAMILIA   
AÇÃO :  CAUTELAR INCIDENTAL 
REQUERETE:  MARIA JULIA ROCHA NUNES 
ADV.  CARLOS ALBERTO NOLETO OAB-TO.906  
ADVOGADO:  FELIPE LOPES BARBOZA CURY - 9082905 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000131-31.2008.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006. 
 
AUTOS: Nº 2012.0003.6302-7 - FAMILIA   
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
REQUERENTE: EDUARDO DE LIRA CUNHA, REP. POR ANTONIO DOS PRAZERES CUNHA 
REQUERIDO: BERNADINO COSTA SOBRINHO 
ADVOGADO: FELIPE LOPES BARBOZA CURY - 9082905 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000809-07.2012.827.2733 ficam também 
intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006. 
 

1ª Escrivania Criminal 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
 
Ação Penal nº 5000091-78.2010.827.2733 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Acusado: JOSÉ ALMIR SEVERINO DA SILVA 
FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 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 
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Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal nº 5000091-
78.2010.827.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado JOSÉ ALMIR SEVERINO DA SILVA, 
brasileiro, união estável, ajudante de obras, natural de Porto das Pedras-AL, filho de Severino Paulino da Silva e Josefa Maria da 
Silva, incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal c/c artigo 1º da Lei 8.072/90, estando atualmente em 
lugar incerto e não sabido; e não sendo possível INTIMÁ-LO pessoalmente, fica por meio do presente, INTIMADO para 
comparecer na SESSÃO DE JULGAMENTO designada para o dia 17 de MARÇO de 2015, às 12h00min, a fim de ser 
julgado perante o Tribunal do Júri Popular da Comarca de Pedro Afonso-TO. 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 vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze (26/01/2015). Eu___, Grace Kelly 
Coelho Barbosa – Escrivã Criminal em substituição, que o digitei e subscrevi. Ass) JUIZ M. LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
Ação Penal nº 5000012-94.2013.827.2733 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Acusado: ELIAS MOREIRA FARIAS 
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 5000012-94.2013.827.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado ELIAS MOREIRA FARIAS. 
E não sendo possível INTIMAR, pessoalmente, o réu ELIAS MOREIRA FARIAS, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 
07/06/1984, natural de Alvorada-TO, filho de João Veloso de Farias e Licina Moreira dos Santos, 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, 
julgo PROCEDENTE  a denúncia, para CONDENAR o acusado ELIAS MOREIRA FARIAS como incurso nas penas do art. 14 da 
Lei 10.826/03 (...). PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão 
e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no importe mínimo. (...) 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 providencie a cobrança da multa e a comunicação à Justiça Eleitoral; 
c) procedam-se às comunicações previstas no Capítulo 7, Seção 16, do Provimento n.º 036/02-CGJ. P.R.I. Pedro Afonso, 21 de 
janeiro de 2015. 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 vinte e 
sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze (27/01/2015). Eu,___ Grace Kelly Coelho Barbosa – Escrivã Criminal em 
substituição, que o digitei e subscrevi.Ass) Juiz M. LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 

Família, Infância, Juventude e Civel 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
INTIMAÇÃO 
AUTOS Nº 2012.0003.3992-4/0 – EPROC Nº 5000555-34.2012.827.2733 
AÇÃO – CARTA PRECATÓRIA 
Juiz Deprecante: 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas - TO 
Juiz Deprecado: Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso - TO 
Exequente: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.  
Advogada: Karen Tiemi Freitas Anbo – OAB-MT 14.097 
Advogado: Alexandre Viegas – OAB-MT 9321A 
Executado: AGRINS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.  
Executado: JOÃO PAULO GOMES DE CAMPOS 
Executado: ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA DE MELHO 
Executado: LUIZ GOMES DE CAMPOS 
Advogado: Elias Gomes de Oliveira Neto OAB-GO 7411 
Executado: AGROPECUÁRIA LUSAN LTDA. 
Advogado: Paulo Francisco Carminatti Barbero – OAB-SP 93.546 
Advogado: Nilva Maria de Oliveira OAB-TO 66B 
Advogado: Elias Gomes de Oliveira Neto OAB-GO 7411 
 
INTIMAÇÃO – DECISÃO: ―Conforme Ofício do Juízo Deprecante no evento 45, não houve possibilidade de acordo entre as 
partes, retornando a deprecata ao seu curso normal. Sendo assim, a MM Juíza Titular determinou a intimação da corretora 
judicial para, proceder a alienação judicial do imóvel por mais 60 (sessenta) dias (evento 47). Logo, no evento a Executada 
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peticiona informando que, ante a proposta de acordo no Juízo Deprecante, depositou judicialmente a quantia de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) e como não houve transação, requer o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria 
judicial para atualização do débito, considerando os pagamentos já efetuados, objetivando a liquidação do saldo devedor, na 
forma processual. Acostou também no mesmo evento o termo de audiência. No evento 50, insurge a Exequente afirmando que já 
foi tentada a proposta de acordo nos autos originais e restou infrutífera, sendo o requerimento da executada descabido e para 
tumultuar o processo. Argumenta ainda, que os atos deprecados são apenas avaliação e expropriação e não para decidir os 
valores apurados. Por último, insurge-se a Executada, Agropecuária Lusan Ltda., apontando inúmeras nulidades processuais 
que maculariam o cumprimento da ordem Deprecada, entre elas, em especial, a falta de publicidade da digitalização e inserção 
Carta Precatória Física em processo digital para conhecimento das partes, cerceando o direito de defesa da parte executada, 
como vem ocorrendo. Argumenta ainda, a designação de corretora de imóveis para alienação do imóvel penhorado sem 
obedecer as determinações do art. 685-C do CPC e a Resolução CNJ nº 160/2011 que regulamenta o procedimento de 
alienação por iniciativa particular. Traz também a alegação de nulidade do despacho que nomeou o perito avaliador por falta de 
intimação das partes, bem como não foi indicado pelo perito avaliador indicado local de início da produção de provas, o que viola 
o art. 431-A do CPC. É o necessário. Pois bem, após relatar em síntese as petições Pois bem, após relatar em síntese as 
petições acostadas nestes autos, apenas um argumento é suficiente para reconhecer as nulidades processuais que maculam o 
cumprimento da Deprecata, qual seja, a falta de publicação da digitalização do feito físico em processo digital, não sendo 
observada a Instrução Normativa nº 7 de 07 de outubro de 2012 do Tribunal de Justiça do Tocantins. Assim, dispõe: Art. 1º Os 
processos judiciais que tramitam em meio físico, a critério do juiz titular da vara, poderão ser digitalizados para inserir no sistema 
e-Proc/TJTO, após a autorização, através do link: http://eproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/, perrmanecendo estes na mesma 
escrivania de origem, competindo ao cartório de cada vara a digitalização do seu acervo. § 3º Caberá à escrivania proceder à 
intimação dos advogados, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, informando acerca da transformação dos autos 
para meio eletrônico 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. Como se vê na tramitação da Carta Precatória os atos processuais são nulos desde o evento 02, quando foi 
concluso para a MM Juíza Titular sem a devida publicação no Diário da Justiça Eletrônico, oportunizando aos advogados o 
devido cadastramento no e-proc e acompanhamento processual. O ordenamento processual civil prescreve o seguinte quanto as 
nulidades: Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob 
pena de preclusão. ... Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que dele dependam; 
todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes. Art. 249. O juiz, ao pronunciar 
a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou 
retificados. Conforme exposto, razão assiste a peticionaria no evento 51, ora Executada, quanto as nulidades apresentadas, 
posto que todos os demais atos praticados depois do evento 02 até o momento, são nulos, não podendo ser aproveitados 
qualquer deles pois também estão em desacordo com a legislação em vigor, o que fere os princípios da devido processo legal e 
cerceamento de defesa. Decido. Posto isto, declaro nulos todos os atos processuais desde o evento 02, devendo a escrivania 
proceder de conformidade com a Instrução Normativa nº 07, de 07 de outubro de 2012, art. 1º, §3º, com a publicação no Diário 
da Justiça da transformação dos autos físicos para meio eletrônico, com a intimação das partes. Determino a escrivania que 
proceda a associação correta do advogado Dr. Paulo Francisco Carminatti Barbero e exclua o advogado Dr. Paulo Beli Moura 
Stakoviak que não é procurador nos autos. Após, as determinações acima, volvam os autos conclusos para cumprimento correto 
da ordem deprecada. Cumpra-se. Intime-se as partes. Pedro Afonso-TO, 13 de janeiro de 2015. Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
DIGITALIZAÇÃO 
AUTOS Nº 2012.0003.3992-4/0 – EPROC Nº 5000555-34.2012.827.2733 
AÇÃO – CARTA PRECATÓRIA 
Juiz Deprecante: 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas - TO 
Juiz Deprecado: Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso - TO 
Exequente: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.  
Advogada: Karen Tiemi Freitas Anbo – OAB-MT 14.097 
Advogado: Alexandre Viegas – OAB-MT 9321A 
Executado: AGRINS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.  
Executado: JOÃO PAULO GOMES DE CAMPOS 
Executado: ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA DE MELHO 
Executado: LUIZ GOMES DE CAMPOS 
Advogado: Elias Gomes de Oliveira Neto OAB-GO 7411 
Executado: AGROPECUÁRIA LUSAN LTDA. 
Advogado: Paulo Francisco Carminatti Barbero – OAB-SP 93.546 
Advogado: Nilva Maria de Oliveira OAB-TO 66B 
Advogado: Elias Gomes de Oliveira Neto OAB-GO 7411 
 
DIGITALIZAÇÃO-INTIMAÇÃO - Ficam as partes através de seus procuradores, intimadas 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/TJTO, módulo 1º grau, onde recebeu o número 5000555-34.2012.827.2733, ficam 
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também intimadas de que após essa publicação o processo físico será arquivado, sendo baixado no S-PROC 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 11.419/2006. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2008.0002.2160-7 – REPARAÇÃO DE DANOS 
Requerente: JUAREZ ANTONIO DE DSOUZA- ME        
Procurador (a): DR. JOSE CANDIDO DUTRA JUNIOR  – OAB/TO:4959-A 
Requerido: CALÇADOS FERRACINE LTDA  
Procurador (a): RENATA MARIA DE BRITO AZEVEDO – PROCURADOR FEDERAL 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA FLS.127/134: “DISPOSITIVO: Isso  posto: JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial de ressarcimento por danos materiais, e condeno a requerida ao pagamento do valor R$ 195,35 
(cento e noventa e cinco reais e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção 
monetária nos índices fixados pelo Governo Federal, tendo por base o IPCA, a partir de 4 setembro de 2007, fls. 28. JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de compensação por dano morais, e condeno a requerida ao pagamento do valor 
R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos  da 
Súmula 54, STJ, e correção monetária, nos índices fixados pelo Governo Federal, tendo por base o IPCA, a partir da fixação do 
valor do valor da condenação, nos termos da Súmula 362, STJ. Nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, 
RESOLVO O MÈRITO, em razão do acolhimento parcial do pedido do (a) requerente. CONDENO a requerida ao pagamento de 
custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento, sobre o valor da condenação devidamente 
atualizado, nos termos supra. R. I.” Porto Nacional – TO, 26  de janeiro de 2015. Ass: Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito. 1ª 
Vara Cível. 
 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados. 
AUTOS/AÇÃO: 2010.0011.4299 - 0 – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR(A) SOLVENTE.  
Requerente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO – COLEGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 
Procurador (A): Dr. ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO – OAB/TO 1821. 
Requerido: GESNERIA SARAIVA KRATKA. 
Advogado:  
INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA: “ Intime-se a exeqüente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o 
endereçamento correto da executada, sob pena de arquivamento.”   
 
AUTOS/AÇÃO: 2011.0008.3695 - 4 – REVISÃO CONTRATUAL.  
Requerente: ROGELIO GOMES DOS SANTOS. 
Procurador (A): Dr. FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO – OAB/TO 4610  
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado: Dra. GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/TO 4694-A 
INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA: “recebo o(s) apelo(s) em seu (s) legal (s) efeito (s). Se o caso, vista a (s) 
parte(s) apelada(s) com oportunidade de resposta. Após, em não havendo suscitação passível de apreciação neste primeiro grau 
de jurisdição, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal respectivo, consoante o endereçamento dado pela 
parte recorrente. Int.”   

Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0001.6501-6 – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO 
ASSISTENCIAL 
Requerente: LIDIA MUNIZ DE ARAUJO 
Procurador (a): DR. JOSE CANDIDO DUTRA JUNIOR  – OAB/TO:4959-A 
Requerido: INSS  
Procurador (a): RENATA MARIA DE BRITO AZEVEDO – PROCURADOR FEDERAL 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA DO DESPACHO FLS.128: “Recebo o recurso de apelação nos efeitos 
legais. Intime-se o (a) recorrido (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contrarrazões. Após: a) Certifique 
a Escrivania se o recurso foi interposto no prazo legal; b) Façam-se conclusos para novo Juízo de Admissibilidade.” Porto 
Nacional – TO, 10 de janeiro de 2015. Ass: Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito. 1ª Vara Cível. 
 
Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0001.6050-2 – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 
Requerente: ZENAIDE RIBEIRO DOS REIS 
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Procurador (a): DR. PEDRO LUSTOSA AMARAL HIDASI  – OAB/TO:4679-A 
Requerido: INSS  
Procurador (a): LUCAS PEREIRA VIEIRA – PROCURADOR FEDERAL 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE APELADA DO DESPACHO FLS.142 : “Recebo o (s) apelo (s) em seu (s) legal (is) 
efeitos (s). Se o caso, vista à (s) parte (s) apelada (s) com oportunidade de resposta. Após, em não havendo suscitação passível 
de apreciação neste primeiro grau de jurisdição, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal respectivo, 
consoante o endereçamento dado pela parte recorrente. Int.” Porto Nacional – TO, 9 de janeiro de 2015. Ass: Adhemar Chúfalo 
Filho. Juiz de Direito. 1ª Vara Cível. 
 
Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0004.6021-2 – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO 
ASSISTENCIAL 
Requerente: TEREZINHA BORGES VIEIRA 
Procurador (a): DR. LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES – OAB/TO:4699 
Requerido: INSS  
Procurador (a): LUCAS PEREIRA VIEIRA – PROCURADOR FEDERAL 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE APELADA DO DESPACHO FLS.103 : “Recebo o (s) apelo (s) em seu (s) legal (is) 
efeitos (s). Se o caso, vista à (s) parte (s) apelada (s) com oportunidade de resposta. Após, em não havendo suscitação 
passível de apreciação neste primeiro grau de jurisdição, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal 
respectivo, consoante o endereçamento dado pela parte recorrente. Int.” Porto Nacional – TO, 9 de janeiro de 2015. Ass: 
Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito. 1ª Vara Cível. 
 
Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2006.0003.6076-7 – AÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE POSSE - 
Requerente: CONSTRUTINS- COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A E OUTROS 
Procurador (a): DR. OTACILIO RIBEIRO D SOUSA NETO – OAB/TO: 1822 
Requerido: JOSE DE TAL – VULGO JOSE BAIXINHO  
Procurador (a): DR. WALDINEY GOMES DE MORAIS – OAB/TO: 601-A 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES APELADAS DO DESPACHO FLS. 382 : “Recebo o (s) apelo (s) em seu (s) legal 
(is) efeitos (s). Se o caso, vista à (s) parte (s) apelada (s) com oportunidade de resposta. Após, em não havendo suscitação 
passível de apreciação neste primeiro grau de jurisdição, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal respectivo, 
consoante o endereçamento dado pela parte recorrente. Int.” Porto Nacional – TO, 7 de janeiro de 2015. Ass: Adhemar Chúfalo 
Filho. Juiz de Direito. 1ª Vara Cível. 
 
Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2010,0006.2075-9 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - 
Requerente: JOSÉ RODRIGUES COSTA E OUTROS 
Procurador (a): DR. CRESIO MIRANDA RIBEIRO – OAB/TO: 2511 
Requerido: PAULO HENRIQUE GARCIA E MARIA DE FATIMA FERNANDES  
Procurador (a): DR. ELISABETE SOARES DE ARAUJO – OAB/TO: 3134-A; DR. JOAQUIM CESAR SCHAIDT KNEWITZ – 
OAB/TO: 1275; E DRA. SURAMA BRITO MASCARENHAS OAB/TO: 3191 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES APELADAS DO DESPACHO FLS. 648 : “Recebo o (s) apelo (s) em seu (s) 
legal (is) efeitos (s). Se o caso, vista à (s) parte (s) apelada (s) com oportunidade de resposta. Após, em não havendo 
suscitação passível de apreciação neste primeiro grau de jurisdição, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao 
Tribunal respectivo, consoante o endereçamento dado pela parte recorrente. Int.” Porto Nacional – TO, 8 de janeiro de 2015. 
Ass: Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito. 1ª Vara Cível. 
 
Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2011.0003.8390-9 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
Requerente: MARIZA LOPES AGUIAR 
Procurador (a): DR. PAULO SERGIO MARQUES – OAB/TO: 2054-B 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS E OUTRAS  
Procurador (a): BRUNO NOLASCO DE CARVALHO - PROCURADOR DO ESTADO 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE APELADA DO DESPACHO FLS. 828 : “Recebo o (s) apelo (s) em seu (s) legal (is) efeitos (s). 
Se o caso, vista à (s) parte (s) apelada (s) com oportunidade de resposta. Após, em não havendo suscitação passível de apreciação neste 
primeiro grau de jurisdição, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal respectivo, consoante o endereçamento dado pela 
parte recorrente. Int.” Porto Nacional – TO, 8 de janeiro de 2015. Ass: Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito. 1ª Vara Cível. 
 
Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2011.0003.1573-3 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 
Requerente: AGROBOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA              
Procurador (a): DR. AMARANTO TEODORO MAIA– OAB/TO: 2242 
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Requerido: WALDINEY GOMES DE MORAES  
Procurador (a): DR. WALDINEY GOMES DE MORAES– OAB/TO: 601-A 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE APELADA DO DESPACHO FLS. 112: “Recebo o (s) apelo (s) em seu (s) legal (is) efeitos (s). Se 
o caso, vista à (s) parte (s) apelada (s) com oportunidade de resposta. Após, em não havendo suscitação passível de apreciação neste 
primeiro grau de jurisdição, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal respectivo, consoante o endereçamento dado pela 
parte recorrente. Int.” Porto Nacional – TO, 8 de janeiro de 2015. Ass: Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito. 1ª Vara Cível. 
 
Certifiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS/AÇÃO: 2007.0004.6260-6 – MONITORIA 
Requerente: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A                                    
Procurador (a): DR. CRISTIAN ZINI AMORIM – OAB/TO: 2404 
Requerido: LUIZ EDUARDO GANHADEIRO GUIMARÃES  
Procurador (a): DR. PAULO SERGIO MARQUES – OAB/TO: 2054-B 
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE APELADA DO DESPACHO FLS. 273: “Recebo o (s) apelo (s) em seu (s) legal (is) efeitos (s). Se o 
caso, vista à (s) parte (s) apelada (s) com oportunidade de resposta. Após, em não havendo suscitação passível de apreciação neste 
primeiro grau de jurisdição, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal respectivo, consoante o endereçamento dado pela 
parte recorrente. Int.” Porto Nacional – TO, 8 de janeiro de 2015. Ass: Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito. 1ª Vara Cível. 

 

TAGUATINGA 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS N.º: 2008.0011.0463-9/0 -  AÇÃO: REIVINDICATÓRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE 
Requerente: Raiane Macedo de Souza 
Advogado: Dr. Márcio Augusto Malagoli – OAB/TO 3.685 
Requerido: INSS 
Advogado: Procurador Federal 
INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS DAS PARTES CONFORME PROVIMENTO 002/2011 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: Ficam 
as partes intimadas do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 
entender de direito 

 

TOCANTINÓPOLIS 
Juizado Especial Cível e Criminal 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Processo nº 5003059-55.2013.827.2740  - Ação: De Indenização Por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela 
Requerente: Antonia Pereira da Silva 
Advogado: Giovani Moura Rodrigues OAB/TO 732 
Requerido: Olívio J. Fonsenca &Cia Ltda 
Advogados: Ednan Soares Coutinho – OAB/PI 1.841; Rommel Eugênio Carvalho Arêa Leão OAB/PI 5479; Herison Helder Portela Pinto – 
OAB/PI 5367 e Layla da Costa Soares OAB/PI 7990 
INTIMAÇÃO das partes e advogados da Sentença a seguir: “Dispensável o relatório consoante autoriza o disposto no artigo 38 da Lei n.º 
9.099/95.  Decido.   A manifestação da ré exteriorizada em audiência de conciliação (evento 13) é suficiente para se concluir pelo 
reconhecimento jurídico da pretensão declaratória de inexistência de vínculo empregatício. Tal conclusão é reforçada pela ausência de 
contestação.  Não obstante, a própria autora declarou em audiência que a situação cadastral foi resolvida após o ajuizamento da demanda, 
fato que enseja a perda superveniente do interesse de agir relativamente à pretensão declaratória.  Remanescendo apenas a pretensão 
reparatória de danos morais, passo a analisar tal pretensão.  A inserção de informação de vínculo empregatício ao Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS), no caso da autora, foi determinante para que os órgãos governamentais não reconhecessem a atividade laboral 
verdadeira de pescadora.  E é público e notório de que o Estado brasileiro remunera periodicamente o pescador durante o período de 
proibição da pesca (piracema), bem como, no caso de Tocantinópolis, a existência de um outro vínculo gerou um sério obstáculo ao 
recebimento de indenizações pela construção da usina hidrelétrica de Estreito. Como dito acima, os documentos que instruem a inicial 
(evento 1) comprovam que a ré noticiou à Caixa Econômica Federal e ao CNIS a contratação da autora, situação esta que, de fato, não 
existiu e não existe. Para fixação do valor da indenização levarei em consideração o caráter pedagógico do instituto, a conduta da ré 
especialmente após tomar ciência da demanda e os danos causados à autora. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido formulado na inicial para:  a) DECLARAR a inexistência de vínculo empregatício entre a OLÍVIO J. FONSECA E CIA LTDA e 
ANTONIA PEREIRA DA SILVA; b) CONDENAR a RÉ a pagar ao autor a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de 
reparação por danos morais. Tal verba deverá ser acrescida de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, 
ambos a partir da intimação desta sentença.  Em conseqüência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, 
inciso I e II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).  Intime-se a parte reclamada acerca desta 
sentença, bem como de que deverá efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, sob pena de 
incidência de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em sede de execução, como previsto no art. 475-J, do 
CPC.  Após o trânsito em julgado, não havendo o pagamento e tendo a parte reclamante postulado o cumprimento da sentença, em face da 
inércia da devedora quanto ao pagamento que lhe foi imposto na sentença, aplico-lhe a multa de 10% sobre o montante da condenação, que 
deverá atualizado pela contadoria. Após, expeça-se o competente mandado de penhora e avaliação, intimando-se a seguir a devedora para, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer impugnação (artigos 475-J, segunda parte e § 1º, do Código de Processo Civil).  Não 
havendo requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis-TO, 13 de 
novembro de 2014. Arióstenis Guimarães Vieira - Juiz de Direito”.  

 

SEÇÃO II – ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decreto Judiciário 

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 33, de 27 de janeiro de 2015  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, resolve exonerar, a pedido e a partir de 26 de janeiro de 
2015, Fernanda Martins da Silveira, do cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância.   

Publique-se. Cumpra-se.  

Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE 

Presidente 
 

Portaria 

PORTARIA Nº 170, de 26 de janeiro de 2015  

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 4.329, de 9 de dezembro de 2014, bem como o contido no processo SEI 
nº 15.0.000000643-0;  

RESOLVE:  

Art. 1º Interromper, por necessidade do serviço e a partir de 26 de janeiro de 2015, as férias do Juiz Luiz Astolfo de Deus 
Amorim, concedidas entre os dias 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2015, assegurado o usufruto dos dias remanescentes em 
época oportuna.  

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

Publique-se. Cumpra-se.  

Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE 

Presidente 
 

DIRETORIA GERAL 
Termo de Homologação 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 2 / 2015 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
 

PROCESSO SEI Nº.: 13.0.000007448-3 

ASSUNTO: Aquisição de materiais de consumo e permanentes  

INTERESSADA: DINFR 

 
Cuidam os presentes autos de aquisição de materiais de consumo e permanentes (paredes em gesso acartonado, forro em gesso 
acartonado, painéis em MDF, cuba de louça, dentre outros), incluindo as respectivas instalações e pintura para adaptação de gabinete do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
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Considerando que a licitação em referência foi realizada de acordo com as disposições da Lei 10.520/2002, Decretos 3.555/2000, 
6.204/2007 e 136/2014, Portaria 674/2012, Lei Complementar 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/1993, ACOLHO, por seus 
próprios fundamentos, o Parecer n.º 38, da Assessoria Jurídica desta Diretoria Geral (evento 598726) e HOMOLOGO o resultado do 
certame licitatório Pregão Presencial n.º 55/2014, conforme adjudicação procedida pela Pregoeira na Ata constante do evento 580989 e 
proposta da empresa vencedora coligida no evento 580991, nos termos que seguem abaixo: 
  
1.       TRI SIGNAL IND. E COM. DE IMÓVEIS, inscrita no CNPJ 14.662.505/0001-26, em relação aos itens seguintes: 
 

GRUPO 1 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Paredes divisórias em gesso acartonado - (ver projeto 
em anexo). Fornecimento e instalação de divisórias em 
chapas de gesso acartonado, espessura de 12.5 mm, 
largura de 120 cm, incluindo guias, montantes e perfis 
metálicos, com acabamento em fita elástica auto-
adesiva, massa e tinta acrílica, conforme projeto de 
arquitetura apresentado no momento da execução do 
serviço. As paredes de gesso acartonado deverão ter 
reforços necessários para resistir esforços oriundos de 
fixação de prateleiras, armários, divisórias de MDF e 
quadros.  A empresa deverá desmontar e remover a 
divisória naval existente, composta por painéis cegos e 
perfis estruturais, de forma que possam ser 
reaproveitados de imediato ou guardados para 
reutilização futura. Dimensões: 
6,40x2,80m+3,70x2,80m+6,60x2,80m3,66x2,80m       – 
(Largura x altura).  Conferir as medidas no local da 
execução. 
Ver projeto em anexo. 

m2 57,01 R$ 89,28 R$ 5.089,85 

2 Forro em gesso acartonado - (ver projeto em anexo). 
Fornecimento e instalação de forro em chapas de gesso 
acartonado, espessura de 12.5mm, largura de 120 cm, 
incluindo guias, pendurais e perfis metálicos, com 
acabamento em fita elástica autoadesiva, conforme 
projeto de arquitetura apresentado no momento da 
execução do serviço. A empresa vencedora da licitação 
ficará responsável pela abertura dos vãos para a 
colocação das luminárias embutidas como também o 
acabamento final após a colocação das luminárias. A 
empresa vencedora deverá desmontar e remover 
(colocar em container da empresa e levar para o aterro 
sanitário) o forro de gesso em placas existente e para 
isso deverá forrar com lona o piso, painéis e móveis que 
não poderão ser retirados. A empresa vencedora deverá 
deixar os espaços aberto das luminárias como também 
fazer o acabamento em volta das luminárias. Conferir as 
medidas no local da execução 
Ver projeto em anexo. 

M² 79,65 R$ 54,87 R$ 4.370,39 

3 Pintura da parede de gesso acartonado - (ver projeto 
em anexo). Pintura acrílica das paredes em chapas de 
gesso acartonado, duas demãos (massa acrílica) e uma 
demão de (tinta acrílica), com acabamento em fita 
elástica autoadesiva, conforme projeto de arquitetura 
apresentado no momento da execução do serviço, a 
empresa deverá forrar o piso todo, bem como os móveis, 
painéis existente, tomadas, interruptores, para não 
danificá-los. 
Duas demãos de massa acrílica em parede de gesso 
acartonado, com acabamento em fita elástica 
autoadesiva ligando sempre o encontro de dois painéis 
de gesso acartonado. Antes do emassamento deslize a 
espátua de 25cm sobre as emendas à procura de 
cabeças de prego e parafusos. Caso encontre, aperte-as 
até ficarem abaixo do nível da parede. Após aplique uma 
camada fina e uniforme do composto próprio para 

M² 71,12 R$ 37,20 R$ 2.645,66 
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emendas com a espátula de 10cm. Espalhe-a sobre as 
emendas e parafusos, começando sempre pelo teto. 
Pressione um pedaço de fita sobre o composto nas 
emendas. Alise a fita uniformemente com espátula de 
10cm. Comece pelo meio e avancem direção às pontas, 
limpe o excesso que cair com a espátula periodicamente 
e deixe secar durante a noite. Aplique outra camada bem 
fina e suave sobre as emendas com espátula de 30cm e 
deixe secar durante a noite novamente. Passe uma lixa 
áspera em quaisquer saliências e protuberâncias, e 
repita essa etapa pelo menos duas vezes. 
Utilize uma lixa para gesso acartonado ou esponja de 
lixar para alisar o composto sobre as emendas. 
Obs. As paredes onde não tem revestimento de MDF 
deverão ter duas demãos de tinta acrílica. 
Conferir as medidas no local da execução 

4 Pintura do Forro em gesso acartonado - (ver projeto 
em anexo). Pintura e emassamento do forro em chapas 
de gesso acartonado, duas demãos de tinta PVA, com 
acabamento em fita elástica autoadesiva, conforme 
projeto de arquitetura apresentado no momento da 
execução do serviço, a empresa deverá forrar o piso 
todo, bem como os móveis, painéis existente, tomadas, 
interruptores..., para não danifica-los. Onde o gesso for 
cortado devido as luminárias a empresa deverá fecha-los 
com o próprio gesso acartonado, (se esta tiver sobra) 
emassar, pintar e fitar as emendas com fita elástica 
autoadesiva ligando sempre o encontro de dois painéis 
de gesso acartonado. Duas demãos de massa PVA em 
parede de gesso acartonado, com acabamento em fita 
elástica autoadesiva ligando sempre o encontro de dois 
painéis de gesso acartonado. Antes do emassamento 
deslize a espátua de 25cm sobre as emendas à procura 
de cabeças de prego e parafusos. Caso encontre, 
aperte-as até ficarem abaixo do nível da parede. Após 
aplique uma camada fina e uniforme do composto próprio 
para emendas com a espátula de 10cm. Espalhe-a sobre 
as emendas e parafusos, começando sempre pelo teto. 
Pressione um pedaço de fita sobre o composto nas 
emendas. Alise a fita uniformemente com espátula de 
10cm. Comece pelo meio e avancem direção às pontas, 
limpe o excesso que cair com a espátula periodicamente 
e deixe secar durante a noite. Aplique outra camada bem 
fina e suave sobre as emendas com espátula de 30cm e 
deixe secar durante a noite novamente. Passe uma lixa 
áspera em quaisquer saliências e protuberâncias, e 
repita essa etapa pelo menos duas vezes. 
Utilize uma lixa para gesso acartonado ou esponja de 
lixar para alisar o composto sobre as emendas. 
Conferir as medidas no local da execução 

M² 79,65 R$ 38,13 R$ 3.037,05 

5 Rodapé - Fornecimento e instalação de rodapé em pedra 
granito Ocre Itabira ou Cinza Corumbá, espessura de 20 
mm, altura de 7 cm, conforme projeto de arquitetura 
apresentado no momento da execução do serviço. O 
rodapé devera ficar 1 cm embutido no gesso acartonado 
– 6,40+3,71+6,60+3,53+3,66+3,66+3,20m. Conferir as 
medidas no local da execução. 
 Ver projeto em anexo. 

M 30,76 R$ 49,29 R$ 1.516,16 

6 Porta de madeira de abrir completa, portal, 
fechadura, dobradiças e alisares (para acesso a 
recepção do Gabinete) em MDF. Dimensões da porta: 
0,80m(largura)x 2,10m(altura)x35mm(espessura). Ver 
projeto em anexo. 
  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Porta de abrir contendo uma folha abrindo para a direita 

Unid. 01 R$ 805,38 R$ 805,38 
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(para o interior da recepção), na parte interna com 
revestimento decorativo de lâminas de 
laminado Melaminico da mesma cor e material das 
divisórias da recepção, e na parte externa o mesmo 
acabamento e cor das portas e portais dos outros 
gabinetes dos Desembargadores, folha de peso baixo 
(composta com massa acima de 06 kg/m2 e até 10 
kg/m2), sem desvios de forma, sem curvaturas, sem 
abaulamentos, sem encanoamentos, sem torções, nem 
desvios de esquadros, sem encurvamentos, nem 
arqueamentos. 
Porta de abrir seguindo os padrões de aparência para 
componentes da porta em MDF da NORMA ABNT 
31:000.12.001/09 – PORTAS, PARTE 1 Quadro 21. 
Pintura: Para pintar as porta de madeiras a primeira 
coisa a se fazer é lixar a porta para tirar as imperfeições 
e marcas que possivelmente esteja na madeira, poderá 
ser usada lixa 220 para esse primeiro trabalho, depois 
aplicar uma demão de fundo preparador na madeira, pois 
ao fazer esse serviço a madeira naturalmente ira arrepiar 
e será necessário lixar novamente para deixar bem lisa a 
porta para a aplicação da primeira demão de verniz, após 
a secagem completa lixe novamente a madeira e aplique 
a segunda demão de verniz após a secagem lixe 
novamente a madeira, faça uma revisão no serviço e 
finalize aplicando a ultima demão de verniz sobre a 
madeira da porta. 
O verniz empregado devera ser o de primeira linha da 
marca usada. 
Fornecimento e instalação por conta da contratada 
inclusive a retirada da porta e portal existente como 
também o acabamento final necessário, para deixar 
com um ótimo aspecto visual. 
Fechadura: 
As fechaduras garantem a proteção e privacidade dos 
ambientes e também fazem parte da decoração do 
espaço. Deverá ser com aço inox com detalhes 
acetinado na maçaneta, deverá possuir formato 
anatômico que se encaixa na mão do usuário. 
A caixa interna da fechadura é de 55 mm, aumentando a 
durabilidade do produto e a maciez do movimento de 
abrir e fechar. 
Fornecimento e instalação. 

7 Porta de abrir completa, fechadura, dobradiças e 
alisares (para acesso aos lavabos da recepção e do 
Gabinete) em MDF na cor e modelo das divisórias 
escolhidas pelo Desembargador. Dimensões da porta: 
0,70m(largura)x 2,10m(altura)x35mm(espessura). 
Conferir as medidas no local da execução 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Porta de abrir contendo uma folha abrindo uma para à 
direita e a outra para esquerda (conferir no local), com 
revestimento decorativo de lâminas de 
laminado Melaminico da mesma cor e material das 
divisórias da recepção, folha de peso baixo (composta 
com massa acima de 06 kg/m2 e até 10 kg/m2), sem 
desvios de forma, sem curvaturas, sem abaulamentos, 
sem encanoamentos, sem torções, nem desvios de 
esquadros, sem encurvamentos, nem arqueamentos. 
Porta de abrir seguindo os padrões de aparência para 
componentes da porta em MDF da NORMA ABNT 
31:000.12.001/09 – PORTAS 
Fornecimento e instalação por conta da contratada 
inclusive a retirada da porta e recuperação do portal 
existente (lixa mento e pintura) como também o 
acabamento final necessário. 

Unid. 02 R$ 787,50 R$ 1.575,00 
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Sobre a porta será revestido com o mesmo painel da 
porta, dando continuidade até o forro. 
Pintura: Para pintar as porta de madeiras a primeira 
coisa a se fazer é lixar a porta para tirar as imperfeições 
e marcas que possivelmente esteja na madeira, poderá 
ser usada lixa 220 para esse primeiro trabalho, depois 
aplicar uma demão de fundo preparador na madeira, pois 
ao fazer esse serviço a madeira naturalmente ira arrepiar 
e será necessário lixar novamente para deixar bem lisa a 
porta para a aplicação da primeira demão de verniz, após 
a secagem completa lixe novamente a madeira e aplique 
a segunda demão de verniz após a secagem lixe 
novamente a madeira, faça uma revisão no serviço e 
finalize aplicando a ultima demão de verniz sobre a 
madeira da porta. 
O verniz empregado devera ser o de primeira linha da 
marca usada.     
  
Fornecimento e instalação por conta da contratada 
inclusive a retirada das portas existente como 
também o acabamento final necessário, para deixar 
com um ótimo funcionamento e um aspecto visual. 
Fechadura: 
As fechaduras garantem a proteção e privacidade dos 
ambientes e também fazem parte da decoração do 
espaço. Deverá ser em aço inox, deverá possuir formato 
anatômico que se encaixa na mão do usuário. 
A caixa interna da fechadura é de 55 mm, aumentando a 
durabilidade do produto e a maciez do movimento de 
abrir e fechar. 
Fornecimento e instalação.  

8 Porta de correr embutida completa, fechadura, 
puxador e trilhos(para acesso assessoria) em MDF na 
cor e modelo das divisórias escolhidas pelo 
Desembargador. Dimensões da porta: 0,90m(largura)x 
2,10m(altura)x35mm(espessura) e vão 80x210cm. 
  
Conferir as medidas no local da execução 
  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Porta de correr embutida na parede de gesso 
acartonado, contendo uma folha correndo para à direita 
ou esquerda (conferir no local), com revestimento 
decorativo de lâminas de laminado Melaminico da 
mesma cor e material das divisórias da recepção, folha 
de peso baixo (composta com massa acima de 06 kg/m2 
e até 10 kg/m2), sem desvios de forma, sem curvaturas, 
sem abaulamentos, sem encano amentos, sem torções, 
nem desvios de esquadros, sem encurvamentos, nem 
arqueamentos. 
Porta de correr seguindo os padrões de aparência para 
componentes da porta em MDF da NORMA ABNT 
31:000.12.001/09 – PORTAS 
Fornecimento e instalação por conta da contratada 
inclusive o acabamento final necessário. 
Fechadura: 
As fechaduras garantem a proteção e privacidade dos 
ambientes e também fazem parte da decoração do 
espaço. Deverá ser em aço inox, deverá possuir formato 
anatômico que se encaixa na mão do usuário. 
A caixa interna da fechadura é de 55 mm, aumentando a 
durabilidade do produto e a maciez do movimento de 
abrir e fechar. 
Obs.: A porta que dá acesso à assessoria através da 
recepção geral, a empresa vencedora devera abrir o vão 
de 90x210cm no painel de MDF existente, sem danificar 

Unid. 02 R$ 1.697,25 R$ 3.394,50 
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deixando o sem defeito. Fornecimento e instalação das 
portas e componentes para um bom funcionamento no 
movimento de abrir e fechar, por conta da empresa 
vencedora.  
Para pintar as porta de madeiras a primeira coisa a se 
fazer é lixar a porta para tirar as imperfeições e marcas 
que possivelmente esteja na madeira, poderá ser usada 
lixa 220 para esse primeiro trabalho, depois aplicar uma 
demão de fundo preparador na madeira, pois ao fazer 
esse serviço a madeira naturalmente ira arrepiar e será 
necessário lixar novamente para deixar bem lisa a porta 
para a aplicação da primeira demão de verniz, após a 
secagem completa lixe novamente a madeira e aplique a 
segunda demão de verniz após a secagem lixe 
novamente a madeira, faça uma revisão no serviço e 
finalize aplicando a ultima demão de verniz sobre a 
madeira da porta. 
O verniz empregado devera ser o de primeira linha 
da marca usada. 

 
O valor total dos itens do Grupo 1 corresponde a R$ 22.433,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais). 
 

GRUPO 2 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

9 Painéis em MDF com revestimento laminado (para a 
assessoria) na cor a ser escolhida pelo desembargador, 
a ser utilizado como revestimento de 04 paredes 
internas. Dimensões: Parede 1 - 6,40m x 2,80mx20mm 
(largura x altura x espessura); Parede 2 – 3,70m x 
2,80mx20mm (largura x altura x espessura); e Parede 3 - 
6,60m x 2,80mx20mm (largura x altura x espessura). 
Montagem: Os painéis deverão ser ligados entre si pelo 
sistema mini-fix, parafusos e cavilhas, possibilitando a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, 
sem perder a qualidade. 
A empresa que ganhar a licitação deverá reforçar as 
paredes de gesso acartonado para a fixação dos painéis 
 Os parafusos de fixação, para montagem dos 
painéis deverão todos serem com buchas metálicas 
embutidas. 
As cores dos painéis sugeridas pelo Desembargador são 
dos mesmos painéis existentes e instalados no gabinete 
e a marca da mesma empresa ou de outra empresa que 
tenha a mesma textura, a mesma cor e a mesma ou 
superior qualidade. 
Conferir as medidas e cores no local da execução 
  
Ver detalhes dos painéis 

m² 47,32 R$ 398,03 R$ 18.834,77 

10 2.2 - Painel (para o gabinete), do piso ao teto, 
dimensões: 0,75m x 2,80m x 0,10m / 20 mm (largura x 
altura x profundidade / espessura) - em MDF cor a ser 
definida pelo desembargador. 
  
Montagem: Os painéis deverão ser ligados entre si pelo 
sistema mini-fix, parafusos e cavilhas, possibilitando a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, 
sem perder a qualidade. 
A empresa que ganhar a licitação devera reforçar as 
paredes de gesso acartonado para a fixação dos painéis 
 Os parafusos de fixação, para montagem dos 
painéis deverão todos serem com buchas metálicas 
embutidas. 
  
A cor deste painel sugerido pelo Desembargador 
é FRESNO FUNCHAL DA EMPRESA DURATEX ou de 

m² 2,10 R$ 388,74 R$ 816,35 
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outra empresa que tenha a mesma textura, a mesma cor 
e a mesma ou superior qualidade. 
O mesmo MDF será usado na mesa do Desembargador 
Conferir as medidas e cores no local da execução 
  
Ver detalhes dos painéis 

 
O valor total dos itens do Grupo 2  corresponde a R$ 19.651,12 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e doze 
centavos). 
 

GRUPO 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

11 Divisória de vidro temperado preto e portas de vidro 
preto de correr (entre a recepção geral e a recepção) 
vidro 12 mm cor preto com estrutura em alumínio – 
dimensão total da divisória: (2,60m + 0,40m) x 2,80m 
(largura x altura). Dimensão da porta de correr: 0,90m x 
2,10m (largura x altura) / vão 80x210cm. A porta de vidro 
12 mm completa com trilhos e rodízio somente na parte 
superior da porta, puxadores, fechadura e ferragem 
completa. Fornecimento e instalação das portas, divisória 
e componentes para um bom funcionamento no 
movimento de abrir e fechar, por conta da empresa 
vencedora.  
Conferir as medidas no local da execução 
 Ver projeto em anexo. 

m2 10,71 R$ 416,25 R$ 4.458,03 

 
  
O valor total dos itens do Grupo 3  corresponde a R$ 4.458,03 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e três centavos). 
 

GRUPO 4 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

12 Luminária pendente quadrus (para o gabinete) 
retangular 4 x T5 14W – para 4 lâmpadas tubulares 14W 
confort / 840, com reator eletrônico QTP5 3x14, 4 x 14 
 

un 01 R$ 2.834,80 R$ 2.834,80 

13 Luminária embutida 64x64 (para o gabinete) quadrada, 
em acrílico 64x64cm, para 4 lâmpadas tubulares 20W 
confort / 640, com 2 reatores eletrônicos 2 x 16W alto 
fator. 
Luminárias de embutir em forro de gesso completo, 
(luminária, lâmpadas, reatores...), corpo e entremeio 
fabricado em chapa de aço tratada e pintura eletrostática 
a pó na cor branca, refletor e aletas parabólicas em 
alumínio anotizado brilhante de alta pureza, com soquete 
em policarbonato anti-vibratório e engate rápido. 
Fornecimento e instalação 
Com terminais macho e fêmea. 
Dados: 
Cor: branca. 
Numero de lâmpadas: 4. 
Potência das lâmpadas: 20w. 
Reator: Eletrônico 2x20W alto fator. 
Dimensões: 640x640mm. 
Nicho: 622x622mm. 
Vidro: Leitoso 
Lâmpadas: Fluorescente tubular, Fo32 840 20w 4000k 
IRC 89 2700lm. 
Ótica: C6-(Parabólica dupla com ótica de alto brilho 
fechada). 
Complemento de fiação elétrica quando necessário. 
Material Instalado e funcionando. 
 

un 06 R$ 1.279,65 R$ 7.677,90 

14 Luminária redonda de embutir para lâmpada un 02 R$ 155,80 R$ 311,60 
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fluorescente – 20w – com vidro leitoso de 20cm de 
diâmetro (para os lavabos do gabinete e da recepção) 
 

15 Luminária plafon remod (para recepção geral, recepção 
e assessoria), GG 4 x E 27, para 4 lâmpadas duluxstar 
eletrônica 15W / 865. 
 

un 1 R$ 761,90 R$ 8.380,90 

  
O valor total dos itens do Grupo 4  corresponde a R$ 19.205,20 (dezenove mil, duzentos e cinco reais e vinte centavos). 
  

GRUPO 4 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

16 Cuba de louça (para lavabo da recepção). 30 cm de 
diâmetro, na cor bege. Material resistente que não 
absorva umidade, não ser produto corrosivo. Empresa 
como referência, Deca, Incepa e Roco e que o produto 
tenha as mesmas qualidades técnicas, aparências e 
resistências das marcas de referência.  
A empresa deverá retirar a cuba existente sem danificar 
o granito existente e instalar a nova cuba. 
A empresa deverá conferir as medidas do corte no 
granito no local. 

un 1 R$ 199,82 R$ 199,82 

17 Assento (para os lavabos do gabinete e da recepção). 
Marca como referência Deca – 6lpf, na cor bege. 
Assento sanitário deve ser em resina de poliéster e mais 
diversos aditivos que garantem o brilho, a precisão das 
formas do produto e evitam a distorção das cores com o 
passar do tempo pela ação de raios ultra violeta. 
Devido a sua composição maciça em poliéster se torna 
um assento de absoluta impermeabilidade e grande 
durabilidade. 
Deve possuir 10 calços de PVC distribuídos na tampa e 
no assento, que possibilitam total estabilidade sobre a 
louça. 
Ferragem inoxidável de alta resistência 

un 02 R$ 211,46 R$ 422,92 

18 Ralo (para os lavabos do gabinete e da recepção). 
Tampa para ralo em aço inox com sistema de fechar e 
abrir com as dimensões 10x10cm 

un 02 R$ 32,98 R$ 65,96 

19 Acessórios para lavabos (do gabinete e da recepção), 
em alumínio, na linha a ser definida pelo desembargador. 
Incluindo-se porta toalha, papeleira, saboneteira, cabide, 
argola e lixeira. Os acessórios deverão ter funcionalidade 
e praticidade, tendo qualidade dos metais para que 
garanta durabilidade  e resistência na aplicação dos 
mesmos. 
O material sugerido pelo Desembargador é em alumínio 
da marca Deca ou Docol ou de outra empresa que tenha 
a mesma textura, o modelo semelhante, o mesmo 
acabamento e a mesma ou superior qualidade. 
Marcas sugerida é simplesmente para referência de 
modelo e qualidade. 

un 02 R$ 674,15 R$ 1.348,30 

   
O valor total dos itens do Grupo 5  corresponde a R$ 2.037,00 (dois mil e trinta e sete reais).  
O valor total dos itens licitados corresponde a R$ 67.785,34 (sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro 
centavos).  
 

PUBLIQUE-SE.  
Encaminhem-se os autos à DIFIN, para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
  

Após, à DIADM/DCC  coleta de assinaturas, publicação dos extratos e demais medidas pertinentes. 
  
GABINETE DA DIRETORIA GERAL. 
 

Assinado eletronicamente por Flávio Leali Ribeiro 
Diretor Geral 
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TRIBUNAL PLENO 
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JUIZES CONVOCADOS 
Juíza ADELINA GURAK (Des. AMADO CILTON) 
Juíza CÉLIA REGINA REGIS (Convocada) 
Juíz JOÃO RIGO GUIMARÃES(Convocado) 
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1ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíza ADELINA GURAK (Relatora) 
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Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Desª 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) 
Juíz JOÃO RIGO GUIMARÃES (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOÃO RIGO GUIMARÃES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Revisor) 
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4ª TURMA JULGADORA 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Relator) 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Juíz JOÃO RIGO GUIMARÃES (Vogal) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO  (Presidente) 
WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Juíz JOÃO RIGO GUIMARÃES (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOÃO RIGO GUIMARÃES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. RONALDO EURÍPEDES (Vogal) 
 

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

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

5ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Juíz JOÃO RIGO GUIMARÃES (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) 
Desª MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

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

4ª TURMA JULGADORA 
Desª 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) 
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Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
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SISTEMATIZAÇÃO 
Desª. ÂNGELA PRUDENTE  
Des. MOURA FILHO  
Des. LUIZ GADOTTI  

Des. RONALDO EURÍPEDES (Suplente) 
 

Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
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Des. RONALDO EURÍPEDES  
Des. HELVÉCIO B. MAIA NETO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
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PLANEJAMENTO 
Desª. ÂNGELA PRUDENTE  
Des. MOURA FILHO  
Des. LUIZ GADOTTI  
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JUÍZ REPRESENTANTE: OCÉLIO NOBRE DA 
SILVA 
DIRETORA EXECUTIVA 
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