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PRESIDÊNCIA 
Decreto Judiciário 

  
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 627/2009  

 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.050/2009, c/c o art. 12, § 1º, inciso VI, do 
Regimento Interno desta Corte, resolve NOMEAR a partir desta data, MARCELO ARBIJU DE 
SOUZA CAMPOS, para exercer o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE DIVISÃO, 
símbolo ADJ-4.  

 

Publique-se. Cumpra-se.  
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 16 dias do mês de novembro de 2009, 
121º da República e 21º do Estado.  

 

Desembargadora WILLAMARA LEILA 
Presidente 

 

Portarias 
  

PORTARIA Nº 493 / 2009-GAPRE  
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o art. 12, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, considerando a solicitação contida no 
Ofício nº 1.565/2009-CGJUS, resolve conceder ao Desembargador BERNARDINO LIMA LUZ, 
Corregedor Geral de Justiça, CÉLIA REGINA REGIS RIBEIRO, Juíza Auxiliar da Corregedoria 
e aos Servidores ENÉAS RIBEIRO NETO, Assessor Jurídico de Desembargador, Matrícula 
352159, KARINA BOTELHO MARQUES PARENTE, Assessora Jurídica de Desembargador, 
Matrícula 352032, DANIELLA LIMA NEGRY, Assessora Jurídica de 1ª Instância, Matrícula 
162750, KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA, Chefe de Serviço, Matrícula 167343, RAINOR 
SANTANA DA CUNHA, Chefe de Divisão, Matrícula 74353, CAROLINY DE CÁSSIA LIMA 
COSTA OLIVEIRA, Chefe de Serviço, Matrícula 352155, JOSIEL MARINHO DE OLIVEIRA, 
Assistente de Gabinete, Matrícula 352209 e MAGNO NOGUEIRA SILVA, Motorista, Matrícula 
352146, 04 (quatro) diárias e ½ (meia), os quais empreenderam viagem às Comarcas de 
Formoso do Araguaia e Gurupi, no período de 09 a 13 de novembro de 2009, com a finalidade 
de realizar Correições Gerais Ordinárias, conforme disposto na Portaria nº 11/2009/CGJUS.  

 

Publique-se.  
 

GABINETE DA PRESIDENTE, em Palmas, aos 13 dias do mês de novembro de 2009, 121ª 
da República e 21ª do Estado.  

 

Desembargadora WILLAMARA LEILA 
Presidente 

 

PORTARIA Nº 494 / 2009  
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS SOUZA, VICE-
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições, de acordo com o contido na Resolução 14/2006, do Tribunal Pleno, considerando a 
solicitação contida no Memorando nº 130/2009-GAB/PRES, resolve conceder à 
Desembargadora WILLAMARA LEILA, Presidente deste Tribunal, 04 (quatro) diárias e ¹/² 
(meia), tendo em vista deslocamento à cidade de Caldas Novas-GO, para participar do 82º 
Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, no período 
de 18 a 22 de novembro de 2009.  

 

Publique-se.  
 

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 16 dias do mês de novembro de 
2009, 121ª da República e 21ª do Estado. 

 

Desembargador CARLOS SOUZA 
Vice-Presidente 

DIRETORIA GERAL 
Portarias  

 
PORTARIA Nº 961/2009-DIGER  

 
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe 

confere o Decreto Judiciário nº 302/2009, art. 1º, XVI, de acordo com a Resolução nº 
014/2006 c/c a Resolução nº 005/2008 do Tribunal Pleno, considerando o Ofício nº 
035/2009/GAB, datado de 10/11/2009, resolve conceder, 02 (duas) diárias e ¹/² (meia), ao 
Servidor VICENTE SALOMÉ GOMES, Assistente de Gabinete de Desembargador, 
Matrícula 73846, eis que empreenderá viagem à Comarca de Araguaína, em objeto de 
serviço na referida Comarca, no período de 12 a 14 de novembro do corrente ano.  

 
Publique-se.  
 
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 12 de novembro de 2009.  

 
Rose Marie de Thuin 

Diretora-Geral 
 

PORTARIA Nº 963 /2009 - DIGER  
 
A DIRETORA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições que 

lhe confere o Decreto Judiciário nº 302/2009 art. 1º, XVI, de acordo com a Resolução nº 
014/2006 c/c a Resolução nº 005/2008 do Tribunal Pleno, considerando a solicitação 
contida no Ofício nº 65/2009/GAB/2VFP, resolve conceder ao Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA 
REIS JÚNIOR e aos Servidores ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS, Secretária do 
Juízo, Matrícula 286823, LUANA BRANDÃO DA SILVA, Assessora Jurídica de 1ª 
Instância, Matrícula 352083, ELIZIANE PAULA SILVEIRA, Porteira de Auditório, Matrícula 
131863, PEDRINA MOURA DE ALENCAR, Escrevente Judicial, Matrícula 131569, 04 
(quatro) diárias e ½ (meia), eis que empreenderão viagem à Comarca de Tocantinópolis, 
para os trabalhos relativos à Meta 2 do CNJ (Projeto Justiça Efetiva – Resolução de 
Processos 2009), no período de 15 a 19 de novembro do corrente ano.  

 
Publique-se.  
 
GABINETE DA DIRETORIA GERAL, Palmas, 13 de novembro de 2009.  

 
Rose Marie de Thuin 

Diretora-Geral 
 

PORTARIA Nº 964/2009-DIGER  
 
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe 

confere o Decreto Judiciário nº 302/2009, art. 1º, XVI, de acordo com a Resolução nº 
014/2006 c/c a Resolução nº 005/2008 do Tribunal Pleno, considerando o Ofício nº 
1611/2009 - CGJUS, resolve conceder à Juíza SILVANA MARIA PARFIENIUK e a 
Servidora JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA, Escrevente Judicial, Matrícula 199521, ¹/² 
(meia) diária, eis que empreenderão viagem à Cidade de Brasília/DF, onde participarão de 
treinamento, referente ao Sistema da Infância e da Juventude, no Conselho Nacional de 
Justiça, no dia 16 de novembro do corrente ano.  

 
Publique-se.  
 
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 13 de novembro de 2009.  

 
Rose Marie de Thuin 

Diretora-Geral 
 

PORTARIA Nº 966/2009-DIGER  
 
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe 

confere o Decreto Judiciário nº 302/2009, art. 1º, XVI, de acordo com a Resolução nº 
014/2006 c/c a Resolução nº 005/2008 do Tribunal Pleno, considerando a Autorização de 
Viagem s/nº/DIJUD, resolve conceder, ¹/² (meia) diária ao Servidor JESIMAR COSTA 
SANTOS, Oficial de Justiça, Matrícula 208359, eis que empreendeu viagem à Comarca de 
Miranorte, em objeto de serviço, referente ao processo Administrativo nº 38767/2009, no 
dia 06 de novembro do corrente ano.  

 
Publique-se.  
 
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 13 de novembro de 2009.  

 
Rose Marie de Thuin 

Diretora-Geral 

DJ 2312 
16/11/2009 
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PORTARIA Nº 967/2009-DIGER  
 
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que 

lhe confere o Decreto Judiciário nº 302/2009, art. 1º, XVI, de acordo com a 
Resolução nº 014/2006 c/c a Resolução nº 005/2008 do Tribunal Pleno, 
considerando a Autorização de Viagem s/nº/GAB/PRES., resolve conceder ao 
servidor PATRICK GONTIJO OLIVEIRA, Secretário Executivo, Matrícula 352213, 
04 (quatro) diárias e ¹/² (meia), eis que empreenderá viagem à cidade de Caldas 
Novas/GO, para acompanhar a Presidente Desembargadora Willamara Leila, que 
participará do 82º Encontro de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, no 
período de 18 a 22 de novembro do corrente ano.  

 
Publique-se.  
 
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 13 de novembro de 2009.  

 
Rose Marie de Thuin 

Diretora-Geral 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, 
CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de Contratos  
 

AUTOS ADM Nº. 38.352/2009  
CONTRATO Nº. 086/2009  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.  
CONTRATADA: Vivo S.A.  
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de serviços.  
VALOR: R$ 5.183,01 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e um centavo)  
RECURSO: Tribunal de Justiça  
PROGRAMA: Apoio Administrativo  
ATIVIDADE: 2009.0501.02.122.0195.2001  
ELEM. DESPESA: 3.3.90.39 (0100)  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: em 23/09/2009.  
SIGNATÁRIOS: Tribunal de Justiça / TO.  
Vivo S.A. Palmas – TO, 13 de novembro de 2009.  
 
AUTOS ADM Nº. 37.800/2008  
PREGÃO Nº. 040/2008  
CONTRATO Nº. 022/2009  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.  
CONTRATADA: R.R. Santos Brasileiro  
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de material permanente.  
VALOR: R$ 99.950,00 (noventa e nove mil, novecentos e cinqüenta reais)  
RECURSO: Tribunal de Justiça  
PROGRAMA: Apoio Administrativo  
ATIVIDADE: 2009.0501.02.122.0195.2001  
ELEM. DESPESA: 4.4.90.52 (0100)  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: em 31/08/2009.  
SIGNATÁRIOS: Tribunal de Justiça / TO.  
R.R. Santos Brasileiro Palmas – TO, 13 de novembro de 2009.  
 

Extrato de Termo de Cooperação  
 

AUTOS ADM Nº. 37.254/2008  
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 005/2009  
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.  
ESMAT- Escola de Magistratura Tocantinense.  
FIESC- Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas do Tocantins.  
OBJETO: Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento em Técnicas de Mediação de 
Conflitos, para membros das Universidades e Faculdades que possuam curso de 
graduação em Direito.  
DATA DA ASSINATURA: em 11/05/2009.  
SIGNATÁRIOS: Tribunal de Justiça / TO.  
ESMAT- Escola de Magistratura Tocantinense.  
FIESC- Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas do Tocantins.  
Palmas – TO, 13 de novembro de 2009.  
  

DIRETORIA JUDICIÁRIA 
DIRETORA: MARIA SUELI DE SOUZA AMARAL CURY 

Decisão/ Despacho 
Intimação às Partes 

  
AÇÃO RECISÓRIA Nº 1622/07  
AUTOR: V. G. CÉZAR E FILHO LTDA  
ADVOGADO: ROGER DE MELLO OTTAÑO E OUTROS  
RÉU: INVESTCO S/A  
ADVOGADO: RAQUEL MARIA SARNO OTRANTO COLANGELO E FÁBIO 
PEIXINHO GOMES CORRÊA  
RELATORA: Desembargadora WILLAMARA LEILA  

 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora WILLAMARA LEILA – 

Presidente deste Tribunal ficam as partes interessadas nos autos epigrafados, 
intimadas do DESPACHO de fls. 1053, a seguir transcrito: “Intime-se o Requerido 
para que se manifeste sobre petição (fls. 1045/1048). Após, conclusos. Palmas, 
06 de novembro de 2009.” (a) Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente.  

 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 

Pauta  
 

(PAUTA Nº 24/2009)  
18ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL  
15ª SESSÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVA  

 
Serão julgados em sessão ordinária, pelo colendo Tribunal Pleno do egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, no dia 19 (dezenove) do mês de 
novembro do ano dois mil e nove (2009), quinta-feira, a partir das 14 horas, ou nas 
sessões posteriores quer ordinárias, quer extraordinárias, os feitos abaixo relacionados, 
assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:  

 
SESSÃO JUDICIAL  
 
FEITOS A SEREM JULGADOS  
 

01). REVISÃO CRIMINAL Nº 1599/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 1208/01 DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
GURUPI-TO  
REQUERENTE: MURILO FRAGA DE ARAÚJO  
ADVOGADOS: WILSON LOPES FILHO, JOSIRAN BARREIRA BEZERRA E JORGE LUIZ 
FERREIRA PARRA  
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: Desembargador CARLOS SOUZA  

 
02). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4371/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: CARLOS CARDOSO JÚNIOR  
ADVOGADA: NARA RADIANA RODRIGUES DA SILVA  
IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: Desembargador JOSÉ NEVES  

 
03). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4164/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: JOSÉ HÉLIO ADCHI  
ADVOGADA: ELI GOMES DA SILVA FILHO, JOSÉ HILÁRIO RODRIGUES, RAINER 
ANDRADE MARQUES E EDMILSON SILVA MELO  
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: Desembargador JOSÉ NEVES  

 
04). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4293/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: MABSON CARVALHO DOS SANTOS  
ADVOGADOS: FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES E CAMILA VIEIRA DE SOUSA 
SANTOS  
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS  
LIT. PAS. NEC.: ALEXSANDRO DE ARRUDA DOS SANTOS MORAIS, MAURÍCIO 
GUSTAVO MEDEIROS E SILVA, WALLYSON LEMOS DOS REIS E JOSUÉ SÁ DE 
CARVALHO  
RELATOR: Desembargador JOSÉ NEVES  

 
05). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4244/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA  
ADVOGADO: CRISTINIANO JOSÉ DA SILVA  
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS  
LIT. PAS. NEC.: ROBERTO MIELLE DIAS DA SILVA  
LIT. PAS. NEC.: MARCILEY ALVES BASTOS  
ADVOGADO: ILDO JOÃO COTICA JÚNIOR  
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX  

 
06). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4358/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA  
ADVOGADA: MARINÓLIA DIAS DOS REIS  
IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AGI-8924/08 TJ/TO  
RELATOR: Desembargador AMADO CILTON  

 
07). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3840/08  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS  
ADVOGADA: ISABELA DE SOUZA SOBREIRA  
IMPETRADOS: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO V CONCURSO PÚBLICO DO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS E DIRETOR GERAL DO CESPE/UNB  
RELATOR: Desembargador DANIEL NEGRY  

 
08). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4356/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: WESLEY MAULER COSTA CASTRO  
ADVOGADAS: NARA RADIANA RODRIGUES DA SILVA E ZERUYA MAGALHÃES SILVA  
IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATORA: Desembargadora JACQUELINE ADORNO  
 
09). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4317/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: RENATA BOTELHO OLIVEIRA ALVES  
ADVOGADA: KATIA BOTELHO AZEVEDO  
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS  
LIT. PAS. NEC.: DELANO CAIXETA DUARTE  
ADVOGADO: TÁRCIO FERNANDES DE LIMA  
RELATORA: Desembargadora JACQUELINE ADORNO  
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10). MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4195/09  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTE: RAPHAEL JOSÉ LIMA HASS GONÇALVES  
ADVOGADO: RAFAEL CABRAL DA COSTA  
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS E 
GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS  
LIT. PAS. NEC.: ALEXSANDRO RODRIGUES QUEIROZ  
RELATOR: Desembargadora JACQUELINE ADORNO  

 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADEMIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

Decisões/ Despachos 
Intimações às Partes 

  
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8141 (08/0067549-5)  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS - TO  
REFERENTE: Ação de Separação Litigiosa nº 11496-0/06, da 3ª Vara de Família e 
Sucessões.  
EMBARGANTE: R. P. P.  
ADVOGADOS: Henrique Pereira dos Santos e Outra  
EMBARGADA: M. G. P. P.  
ADVOGADOS: Célio Henrique Magalhães Rocha e Outro  
JUIZ CONVOCADO: Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR – 

Relator do Acórdão, ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS do 
seguinte DESPACHO: “Do Acórdão (ementa) acostado à fls. 1.299/1.301 foram opostos os 
Embargos Declaratórios de fls. 1.309/1.324, cujo pedido contém o empréstimo de efeitos 
infringentes (modificativos), razão pela qual determino seja intimada a Embargada para se 
manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Registre-se. 
Publique-se. Cumpra-se. Palmas –TO, 260 de setembro de 2009. Juiz JOSÉ RIBAMAR 
MENDES JÚNIOR – Relator do Acórdão.”  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8087 (08/0063882-4)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação Civil Publica nº 97615-4/07, do Juizado da Infância e Juventude da 
Comarca de Araguaína - TO.  
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS  
PROC.ª ESTADO: Ana Catharina França de Freitas  
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator, ficam 

as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“Versam os presentes autos sobre Agravo de Instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, em face de decisão interlocutória, relatada pelo Excelentíssimo juiz de direito 
do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína-TO, presente às folhas 
29/32. O Agravante inconformado com a decisão da ilustre juíza, que concedeu a liminar 
ao Agravado, determinando o fornecimento imediato dos medicamentos Depakote 250 e 
Depakote 500 ER interpôs o presente recurso. Alega que a presente decisão fere os 
princípios processuais, não devendo prosperar, vez que, a antecipação de Tutela contra a 
Fazenda Pública é praticamente inadmissível, salvo algumas exceções, em face de 
vedação legal, conforme o entendimento jurisprudência, além de causar grave lesão à 
ordem, à economia e à segurança pública. Ao final requer, que a decisão seja suspensa, 
pois, afronta a norma legal que rege à espécie e dos graves transtornos que o 
cumprimento da medida liminar guerreada poderá trazer a população, ao Estado e à 
Administração Pública. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, percebo que a 
irresignação volta-se somente em torno da decisão que concedeu Medida Liminar em face 
do Estado e do Município do Tocantins, visando o fornecimento imediato dos 
medicamentos Depakot 250 e Depakote 500 ER. Ressai dos autos, que o menor Roberth 
Mota da Silva, é portador de Epilepsia e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos 
acima mencionados, visando o controle da doença. Como preleciona a Constituição 
Federal em seu artigo 196, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. O Magistrado a quo, ao proferir decisão, valorizou o bem maior, 
qual seja, a vida. Afirmou que “a União, Estados e Municípios são responsáveis pela 
saúde das pessoas, conforme regra expressa no art. 196 da Constituição Federal, sendo 
da competência comum de todos os entes federativos o “cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (art.23,II, da CF)”. 
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a concessão de tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública é possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na 
Lei 9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou 
extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de 
vencimentos”. Cito julgado do Supremo Tribunal Federal em casos desse jaez, in verbis: 
“Trata-se de pedido de suspensão de tutela antecipada, ajuizado pelo Estado do Paraná, 
em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, nos 
autos da ação ordinária 003.064/2007, mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná no 
julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Liminar nº 454.365-5/01, que 
determinou o fornecimento do medicamento Naglazyme (Galsulfase) por tempo 
indeterminado. Na origem, o menor Wesley de Oliveira Xavier ajuizou ação ordinária, com 
pedido de tutela antecipada, contra o Estado do Paraná, com o fim de obter o 
fornecimento do medicamento NAGLAZYME (Galsulfase), na posologia de 3 frascos de 
5ml por semana, por tempo indeterminado, necessário para o tratamento da doença 
Mucopolissacaridose do Tipo VI. (fls. 39-53). O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de 
Curitiba deferiu a antecipação de tutela postulada, fixando multa diária no valor de R$ 
200,00 em caso de descumprimento (fls. 66-68). (...) Ressalte-se, ainda, que o alto custo 
do medicamento não é, por si só, motivo para o seu não fornecimento, visto que a Política 
de Dispensação de Medicamentos excepcionais visa a contemplar justamente o acesso da 
população acometida por enfermidades raras aos tratamentos disponíveis. Inocorrentes os 

pressupostos contidos no art. 4º da Lei no 8.437/1992, verifico que a suspensão da 
decisão representa periculum in mora inverso, podendo a falta do medicamento solicitado 
resultar em graves e irreparáveis danos à saúde e à vida do paciente. Assim, não é 
possível vislumbrar grave ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas a 
ensejar a adoção da medida excepcional de suspensão de tutela antecipada. Ante o 
exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2009. 
Ministro GILMAR MENDES Presidente 1”. Destarte, estou que o Magistrado “a quo” ao 
proferir a decisão de folhas 29/32, a fez corretamente, uma vez que está em conformidade 
com o ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser mantida, em todos os seus termos. 
Com tais considerações, nos termos dos artigos 557 do CPC, nego seguimento ao Agravo 
de Instrumento interposto, por ser manifestamente improcedente. Após o trânsito em 
julgado desta decisão e as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Palmas-TO, 26 de outubro de 2009. Desembargador LUIZ 
GADOTTI - Relator.”  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9618 (09/0075557-1)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Concessão de Auxílio nº 4.8437-1/09, da 5ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas - TO.  
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS  
PROCURADORA: Bárbara Nascimento de Melo  
AGRAVADO: ADAUTO PAULINO DE LUNA  
ADVOGADO: Marcos Roberto de Oliveira Villanova Vidal  
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator, ficam 

as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-
se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS em face da decisão de fls. 365/366, proferida nos autos 
da “Ação de Concessão de Auxílio” nº 2009.0004.8437-1/0, em curso perante a 5ª Vara 
Cível da Comarca de Palmas-TO, ajuizada pelo agravado ADAUTO PAULINO DE LUNA, 
em face do ora agravante. Na decisão combatida o Magistrado a quo deferiu a 
antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravante que implante o benefício 
de auxílio acidente em favor ao agravado, com apoio no § 4º do art. 86 da Lei 8.213/91. 
Argumenta o agravante em apertada síntese, que a decisão agravada apenas deteve 
como base o alegado pelo agravado, uma vez que as provas produzidas na Reclamação 
Trabalhista nº 536-2006-802-10-00-2 ajuizada perante o TRT da 5ª Região, concluiu no 
sentido de que não restou comprovado nexo de causalidade entre a perda parcial de 
capacidade auditiva do agravado e a ocorrência de acidente de trabalho. Fundamenta o 
periculum in mora na possibilidade de não reaver o dinheiro caso a lide tenha um 
julgamento final que seja favorável em virtude de o benefício ter caráter alimentar, 
lesando, desta forma, o patrimônio da autarquia. Por fim, afirma que o agravado não 
provou inequivocamente seu direito. Desta forma, pugna, liminarmente, pela suspensão da 
decisão que antecipou a tutela jurisdicional. É o relatório. Decido. Recebo o presente 
Agravo de Instrumento e defiro o seu processamento, por estarem presentes os requisitos 
dos artigos 524, 525 e 558 do Código de Processo Civil. Em que pese o esforço do 
agravante, não logra êxito a pretensão recursal. Os fundamentos e os elementos 
apresentados pelo magistrado a quo na decisão combatida estão de acordo com a 
jurisprudência dominante do Tribunal Superior. A propósito, trago à colação julgados 
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça: A - "AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-
ACIDENTE. NEXO CAUSAL. SÚMULA 7-STJ. 1. A concessão do auxílio-acidente 
depende da comprovação do nexo etiológico entre o infortúnio e a atividade laborativa do 
obreiro e da redução ou perda da capacidade laborativa. 2. A verificação da redução ou 
perda da capacidade laborativa do obreiro, enquanto requisita necessariamente o 
conhecimento e o revolvimento do conjunto da prova, faz-se induvidosamente estranha ao 
âmbito de cabimento do recurso especial, nos termos do enunciado nº 7 da Súmula deste 
Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AI nº 328.882/SP, 
Relator o Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJU de 13/8/2001). B - PREVIDENCIÁRIO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. 
NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADOS. 
IREVERSIBILIDADE DA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 07/STJ À HIPÓTESE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
DISCUSSÃO EM SEDE DE REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A 
irreversibilidade da moléstia não constitui requisito legal para a concessão de auxílio-
acidente. Assim, comprovada a existência do nexo causal e da redução da capacidade 
laborativa, como ocorre no caso em tela, há de ser concedido o aludido benefício. 2. Em 
se tratando de hipótese onde há mera valoração do conjunto probatório dos autos, não 
prevalece a alegação de reexame de provas. 3. Fixados os consectários legais na 
sentença que julgou procedente a demanda, restabelecida pela decisão ora atacada, não 
há que se falar em sua reapreciação, invocada apenas em sede de agravo regimental. 4. 
Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag nº 1108738/SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0234459-4, Relatora a Ministra LAURITA VAZ, DJU 
de 11/05/2009). C - PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
LABORAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. 
NÃO-INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 7/STJ. - A legislação previdenciária, no 
caput do art. 86 da Lei nº 8.213/91, deixou claro que a concessão do auxílio-acidente 
depende, para além da comprovação do nexo causal, da perda ou redução definitiva da 
capacidade laborativa. Requisitos preenchidos no caso concreto. - Adequação da 
realidade dos autos ao contexto jurídico da ação. Possibilidade, sem o óbice da Súmula 
7/STJ. - Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1068112 / SP GRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0126464-9, Relator o Ministro OG 
FERNANDES, DJU de 09/03/2009). D - AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 
LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVERSIBILIDADE DA MOLÉSTIA. 
IRRELEVÂNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A valoração da prova previamente 
constituída nos autos não se confunde com o reexame fático probatório, vedado pelo 
Enunciado 7 da Súmula deste Sodalício. 2. Constata-se que o obreiro preenche todos os 
requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio acidente, com a limitação de 
sua capacidade de trabalho e o nexo causal entre a moléstia incapacitante e o labor 
exercido. 3. A possibilidade de reversão da enfermidade, mediante intervenção cirúrgica 
ou tratamento médico, não é suficiente para afastar a reparação do infortúnio profissional. 
Precedentes. 4. Decisão monocrática confirmada, agravo regimental a que se nega 
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provimento. (AgRg no Ag 746679 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 2006/0032745-8, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJU de 
26/06/2006). Verifico, portanto, que estão preenchidos os requisitos autorizadores da 
concessão do benefício de amparo assistencial, uma vez que as provas demonstram que 
o agravado sofre de deficiência incapacitante para o trabalho, além das evidências que 
denotam a impossibilidade de prover a sua subsistência, nem de tê-la provida pela sua 
família. Destarte, tendo o juiz a quo, atento aos fatos narrados na inicial, verificado o 
preenchimento dos requisitos pertinentes à concessão do benefício previdenciário e 
adequado o caso sub examine à lei, efetivou a prestação jurisdicional, não incorrendo, 
dessa maneira, em nenhum desacerto. A meu ver, encontra-se devidamente comprovado 
o nexo causal entre a doença mencionada pelo Relatório Pericial (fls. 221/224) e as 
atividades relacionadas com o seu trabalho. Nesse passo, extrai-se do mencionado laudo 
que o agravado possui perda auditiva bilateral, notadamente porque, durante as jornadas 
de trabalho, estaria exposto a níveis de ruído acima do permitido pela legislação vigente. 
Por fim, acentua que a incapacidade laborativa, embora parcial, também se encontra 
demonstrada nos autos, não subsistindo razões para que o pleito inicial seja julgado 
improcedente, tal como pretende o agravante. Desta forma, forçoso concluir que a 
pretensão do agravante se revela manifestadamente improcedente e em confronto com o 
entendimento dominante de Tribunal Superior, situação que evidencia a improcedência do 
agravo de instrumento, tornando-se imperiosa a negativa de seu seguimento, em 
obediência ao disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 
nego seguimento ao presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Registre-
se. Palmas, 06 de novembro de 2009. Desembargador LUIZ GADOTTI - Relator.”  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9695 (09/0076541-0)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 42740-0/08, da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Gurupi - TO.  
AGRAVANTE: LIZETE GEIST ZAMBONI  
ADVOGADOA: Ronaldo Eurípedes de Souza e Outros  
AGRAVADOS: ÂNGELO DEXHEIMER ZAMBONI E OUTROS  
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator, ficam 

as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto por Lizete Geist Zamboni em face de Ângelo 
Dexheimer Zamboni, Xavante Agroindustrial de Cereais S/A, Alcides Rebeschini e 
Armando Rebeschini, em razão da decisão interlocutória proferida nos autos da “ação 
ordinária de nulidade de ato jurídico” nº 2008.0004.2740-0/0, em curso perante a 2ª Vara 
Cível da Comarca de Gurupi-TO. Na decisão combatida o magistrado a quo autorizou, às 
expensas da agravante, a anotação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente 
do registro da citação da ação, “a fim de evitar outras lides e preservar o direito não só das 
partes como também de terceiros”, em que pese a recorrente tenha pleiteado a 
indisponibilidade dos imóveis, com o bloqueio das matrículas indicadas na inicial. A 
agravante sustenta que a decisão acima é equivocada e merece ser reformada. Aduz, em 
síntese: a) que o negócio jurídico envolvendo os imóveis em discussão é nulo, pois 
efetivado por procuração sem validade, haja vista que um dos mandantes, genitor da 
autora, faleceu antes da conclusão do contrato; b) que, ao contrário do entendimento do 
magistrado a quo, a mencionada procuração não tem cláusula “em causa própria”, por não 
preencher os requisitos pertinentes; c) que o pedido de indisponibilidade “se justifica no 
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que a requerente poderá sofrer caso o 
imóvel seja vendido, transferido a terceiros de boa-fé, inviabilizando a prestação 
jurisdicional e privando a requerente do direito de herança que possui sobre o aludido 
imóvel” (fl. 05); d) que a decisão combatida não foi devidamente fundamentada. Ao final, 
após tecer algumas considerações sobre o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer 
a concessão “de efeito suspensivo à decisão atacada, ato contínuo, seja deferida a 
indisponibilização dos imóveis objetos das matrículas 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 
1326. 1327 e 1328, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gurupi, 
denominados Fazenda Canarana, expedindo-se o competente mandado” (fl. 14), 
confirmando-se ao termo.É o relatório. Decido. A lei nº. 11.187/05, alterando a redação do 
artigo 522 do Código de Processo Civil, restringiu o cabimento da interposição do agravo 
por instrumento às hipóteses em que a decisão agravada possua o condão de causar à 
parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação 
e nos relativos aos efeitos em que esta é recebida. No presente caso, a agravante não 
conseguiu demonstrar, por nenhum fato concreto, que a decisão combatida tem o efeito de 
causar-lhe dano de difícil ou impossível reparação. Ampara sua pretensão recursal na 
mesma causa de pedir da lide principal, o que não convém ao presente momento. Por ora, 
discute-se a decisão que indeferiu a indisponibilidade de bens, medida cautelar incidental, 
e não o próprio mérito da ação. A agravante não logrou êxito em comprovar, com fatos 
reais, que os imóveis estariam sendo objetos de negociação com terceiros, o que tornaria 
imprescindível a proteção cautelar. Ainda, da documentação apresentada pela agravante, 
consta que o imóvel, hoje unificado, está gravado de cláusula de “não alienar” ou “onerar” 
sem prévia e expressa anuência da SUDAM (fls. 53/54), o que também demonstra a 
inexistência de conduta reprovável dos agravados, que justifiquem ingerência no livre uso, 
gozo e fruição de seus próprios bens. De outro turno, a agravante está resguardada em 
seu direito, pois restou determinado que conste das matrículas mencionadas a advertência 
acerca da litigiosidade dos bens imóveis, com fundamento no que dispõe o artigo 167, I, 
item nº 21, da Lei nº 6.015/73, para tornar de conhecimento de terceiros a pendência sub 
judice. Assim, por não vislumbrar provisão jurisdicional de urgência ou perigo de lesão 
grave e de difícil ou incerta reparação, converto este agravo de instrumento em agravo 
retido, na forma do artigo 557, caput c/c 527, II do Código de Processo Civil. Remetam-se 
os autos ao juiz da causa para apensar aos principais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-
se. Palmas, 23 de outubro de 2009. Desembargador LUIZ GADOTTI - Relator.”  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9757 (09/0077057-0)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Mandado de Segurança nº 6.5315-7/09, da 1ª Vara dos Feitos das 
Fazendas de Registros Públicos da Comarca de Palmas - TO.  
AGRAVANTE: JORDANA DE PAULA BARBOSA  
ADVOGADOS: Ataul Corrêa Guimarães e Outros  
AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - IPETINS  
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI  

 

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator, ficam 
as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“Versam os presentes autos sobre Agravo de Instrumento, interposto por Jordana de 
Paula Barbosa, em razão de decisão de folhas 14/18, proferida pelo MMa. Juíza de Direito 
da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas-TO. A 
Agravante alega que a decisão impugnada fere seus direitos, fazendo-se necessário a 
cassação da mesma. Alega ainda, não possuir condições financeiras para prover seu 
próprio sustento. Relata que a decisão enfrentada causará a agravante lesão grave e de 
difícil reparação, e que a mesma recebe a pensão desde o ano de 1989. Retira-se da 
decisão guerreada que “(...) não abstrai-se a presença da necessária fumaça do bom 
direito em prol da impetrante, porquanto, mesmo que aplique-se a questão a exegese de 
que a normatização vigente à época do óbito fosse a redação originária da Lei Estadual nº 
72/89, que, em princípio, contemplaria tempo maior em prol da impetrante, tal tempo, ao 
que consta, já foi implementado na totalidade, exaurindo-se ao término dos vinte e quatro 
anos de idade da impetrante.(...)” Ao final, requer a suspensão da decisão recorrida e a 
antecipação de tutela no pertinente aos pagamentos mensais de suas cotas-partes no 
pensionamento decorrente da morte de seu pai. É o relatório. Decido. Demonstrados os 
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento e passo à 
sua análise. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que o inconformismo da 
Agravante esta centrado na decisão que indeferiu a tutela requerida em sede de liminar, e 
conseqüente interrupção do pagamento a que vinha percebendo a título de pensão por 
morte. Entretanto, resulta dos autos ter a Agravante completado os seus 24 (vinte e 
quatro) anos, idade limite do beneficiário estudante universitário, segundo a lei 
previdenciária aplicável à espécie, porquanto em vigor à época do falecimento do 
segurado [pai da Agravante – o saudoso Juiz Carlos Alberto Barbosa], não mais afazendo 
ela jus a tal benefício após a idade em referência. A propósito do tema, firme é a 
Jurisprudência nesse sentido, verbis: Ação de indenização. Morte do pai e companheiro. 
Absolvição na esfera criminal. Repercussão no cível. Idade limite para a pensão da filha 
menor. Jurisprudência da Corte. 1. Estando a absolvição amparada no art. 386, IV, do 
Código de Processo Penal, como expresso na parte dispositiva, não há repercussão na 
esfera civil. 2. Tratando-se de pensão pela morte do pai a obrigação vai até a idade em 
que a menor completar 25 anos, na forma da mais recente jurisprudência da Corte. 3. 
Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp 650853/RJ, Rel. Ministro CARLOS 
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 
13/06/2005 p. 300). ADMINISTRATIVO. PENSÃO TEMPORÁRIA. TERMO FINAL. FILHO 
MAIOR DE 21 ANOS. PRORROGAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 222, IV, da Lei n. 8.112/90 fixou como termo final para a 
pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade, apresentado-se 
como única exceção a invalidez. 2. Em face da ausência de previsão legal, mostra inviável 
a pretendida prorrogação do benefício previdenciário até que filho maior complete 24 anos 
de idade ou conclua o estudo universitário. 3. Recurso especial provido. (REsp 
1074181/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 
03/08/2009). Pelo exposto, percebe-se que a pretensão deduzida no presente Agravo, 
está em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 
sujeitando-se o recurso, destarte, às disposições do art. 557 do CPC. Confira-se: Art. 555. 
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Forte em tais 
considerações, nos termos do artigo 557 do CPC, nego seguimento ao Agravo de 
Instrumento interposto, por ser manifestamente improcedente, na consideração de que a 
decisão recorrida agasalha-se em jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Palmas-TO, 26 de outubro de 2009. Desembargador LUIZ GADOTTI - Relator.”  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9868 (09/0077957-8)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação Cautelar de Sustação de Protesto nº 9.3850-0/09, da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Palmas - TO.  
AGRAVANTE: TELMO HEGELE  
ADVOGADO: Telmo Hegele  
AGRAVADO: LUIZ CARLOS PRESTES SEIXAS FILHO  
ADVOGADO: Hugo Barbosa Moura  
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator, ficam 

as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto por Telmo Helege em face de Luiz Carlos Prestes 
Seixas Filho, em razão da decisão interlocutória proferida nos autos da “ação cautelar de 
sustação de protesto com pedido liminar” nº 2009.0009.3850-0, em curso perante a 2ª 
Vara Cível da Comarca de Palmas-TO. Na decisão combatida o magistrado a quo deferiu 
liminarmente o cancelamento do protesto do título nº 603.570, determinando ao Oficial de 
Registro de Protestos de Palmas que proceda ao referido cancelamento. O agravante 
sustenta que a decisão acima é equivocada e merece ser reformada. Aduz, em síntese: a) 
preliminarmente, que a ação cautelar de sustação de protesto é deserta (fl. 03); b) que o 
agravado requereu em sua petição inicial a sustação do protesto e o magistrado a quo 
deferiu o cancelamento do protesto, sendo a decisão combatida, portanto, extra petita; c) 
que o recorrido não juntou aos autos de origem o “documento de dívida” de fl. 15, fato que 
induziu o juiz a erro; d) que o agravado “não provou a quitação; também não provou a 
inexistência do pacto de honorários” (fl. 05); e) que não está presente na ação de origem o 
periculum in mora e o fumus boni iuris; f) que houve um error in judicando porque “só é 
possível a sustação antes de efetivado o protesto, o qual já havia sido realizado por 
tabelião de protesto na análise do pedido” (fl. 07). Ao final requer liminarmente que seja 
“revogada” a decisão combatida, intimando-se o Tabelionato de Protesto para restabelecer 
o protesto erroneamente cancelado. No mérito requer o acolhimento da preliminar de 
extinção da ação de origem. É o relatório. Decido. Sem adentrar ao mérito da ação de 
origem, tenho que a questão posta pelo agravante está a reclamar uma solução imediata, 
ressaindo clara a relevância da fundamentação e o perigo de lesão ao direito do 
recorrente, caso a decisão combatida seja cumprida como deferida. A decisão vergastada 
é manifestadamente extra petita. O autor da ação originária, ora agravado, pugnou em sua 
petição inicial pela sustação do protesto e o magistrado a quo lhe concedeu o 
cancelamento. Confira-se: Na exordial o autor/agravado requereu: “a) Deferir liminarmente 
inaudita altera pars, a SUSTAÇÃO DO PROTESTO DO TÍTULO referente ao apontamento 
nº. 603.570, oriunda da espécie: DIVERSAS que segue anexo a presente, mediante 
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expedição de ofício ao Tabelionato de Protesto de Palmas-TO para fazê-lo, no prazo de 24 
horas, comunicando-se as custas incidentes” (fls. 28/29, com os grifos do original). Na 
decisão combatida o magistrado: “Face ao exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, pelos 
motivos já aduzidos, para determinar ao Oficial do Cartório de Registro de Protestos de 
Palmas que proceda ao cancelamento do protesto do título nº 603.570, constante em 
nome do requerente LUIZ CARLOS PRESTES SEIXAS FILHO, pelo que ora se discute” 
(fl. 18, com os grifos do original). Além de a decisão ter sido extra petita, não é possível o 
deferimento do cancelamento do protesto através da ação cautelar, pois deve ser o 
mesmo apreciado pelo procedimento ordinário, posto que, no âmbito da tutela cautelar, 
não há se falar em concessão de medidas satisfativas. A propósito, o respeitável 
doutrinador Humberto Theodoro Júnior, alerta que a primeira e maior limitação do poder 
geral de cautela do juiz, em se tratando do poder cautelar, está no requisito da 
“necessidade” para o objetivo colimado deste tipo de tutela. Veja-se: “Seu fito é apenas 
garantir a utilidade e eficácia da futura prestação jurisdicional satisfativa. Não pode, nem 
deve, a medida cautelar antecipar a decisão sobre o direito material, pois não é de sua 
natureza autorizar uma espécie de execução provisória. Quando a pretensão preventiva 
compreender antecipação satisfativa do direito litigioso do requerente, a postulação não 
poderá ser manifestada como ação cautelar. Terá de ser requerida e justificada como 
antecipação de tutela, segundo os requisitos do art. 273. Desta forma, não é lícito ao juiz, 
no âmbito da tutela cautelar, deferir medidas satisfativas, sob condição de posterior 
reposição, caso ocorra sucumbência na ação principal: assim, não se pode ordenar o 
cancelamento de uma hipoteca, a entrega de coisa, por força de compra e venda; nas 
questões oriundas da locação, a entrega da coisa ou o despejo. A medida – outrossim, - 
deve restringir-se aos limites do direito cuja realização se pretende assegurar.” (in 
Processo cautelar, 20ª ed., rev. e atual., São Paulo, Livr. e Ed. Universitária de Direito, 
2002, pág.119/120). Nos casos em que o protesto já foi efetivado e a parte interessada 
necessita de seu cancelamento, não lhe resta outra solução senão ingressar com a ação 
de cognição e requerer o cancelamento de protesto em sede de antecipação dos efeitos 
da tutela. A “preliminar” levantada pelo agravante, de que a Ação Cautelar de Sustação de 
Protesto restou deserta e deve ser extinta sem julgamento de mérito, não pode ser 
analisada neste recurso, uma vez que a questão não foi apreciada pelo juízo a quo, o que 
configuraria verdadeira supressão de instância. Pelo exposto, atribuo efeito suspensivo 
ativo ao presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 527, III, do Código de 
Processo Civil, para determinar que o Oficial do Cartório de Registro de Protestos de 
Palmas proceda ao restabelecimento do protesto do título referente ao apontamento nº 
603.570, em nome do agravado Luiz Carlos Prestes Seixas Filho. Requisitem-se as 
informações de praxe, na forma do artigo 527, inc. IV, do CPC e intimem-se as partes, 
sendo o agravado para os fins do artigo 527, inc. V, do CPC. Publique-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas, 22 de outubro de 2009. Desembargador LUIZ GADOTTI - Relator.”  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9878 (09/0078028-2)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Revisão Contratual nº 9.2682-0/09, da Única Vara Cível da 
Comarca de Miracema do Tocantins - TO.  
AGRAVANTE: POSTO NOVO MILENIUM LTDA  
ADVOGADOS: Dearley Kuhn e Outros  
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A  
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator, ficam 

as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“Versam os presentes autos sobre Agravo de Instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto pelo Posto Novo Milenium LTDA, em razão de decisão de folhas 
70, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Miracema do 
Tocantins-TO. A Agravante busca a reforma da decisão proferida nos autos da referida 
Ação, alegando que a mesma causa lesão grave e de difícil reparação para o Agravante. A 
decisão recorrida acha-se redigida nos seguintes termos: “Indefiro os benefícios da 
assistência judiciária, por ser o autor pessoa jurídica e com condições de arcar com as 
custas do processo. Junte o autor no prazo de 10 dias, comprovante de pagamento das 
custas. Intimem-se”. Alega que o Agravante não possui condições financeiras para arcar 
com o pagamento da taxa judiciária, emolumentos e custas processuais, pois, encontra-se 
em condição financeira fragilizada. Ao final, requer a suspensão da decisão recorrida, 
concedendo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à empresa agravante. É o 
relatório. Decido. Compulsando os autos, percebo que a irresignação volta-se somente em 
torno da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravante, ao fundamento 
de ser pessoa jurídica e possuir recursos para o recolhimento das custas. Ressalto que 
não consta nos autos nenhuma documentação comprovando o alegado (condição 
financeira precária), e conforme entendimento jurisprudencial, esse é um requisito 
essencial para a concessão de tal benefício, se e quando tratar-se pessoa jurídica o 
requerente. Diversa não tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL DADO O 
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM 
INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE SER MANTIDA PRO SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA.PESSOA JURÍDICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 522 E 525, INCISO II 
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO 
ART.535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARTIGO 458, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 
1.060/50 À PESSOA JURÍDICA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO 
SE CONVENCENDO O MAGISTRADO ACERCA DA VEROSSIMILHANÇA DA 
DECLARAÇÃO DA PARTE, PODERÃO SER INDEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA 
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DEVE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE 
DE ARCAR COM A DEMANDA. FUNDAMENTOS QUE SOMENTE PODEM SER 
REVISTOS MEDIANTE A REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (EDcl no Ag 844.360/RS, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009). A 
mesma orientação é cultivada no Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 1.O pedido de 
justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada 
comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 2. Rever a decisão do 
Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, 
o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 3. Agravo regimental 
improvido. (AI 673934 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 

23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-16 
PP-03413). Destarte, estou que a decisão agravada não merece reparos. A propósito da 
matéria ora em exame, de se perceber que a pretensão deduzida no presente Agravo, 
está em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 
sujeitando-se o recurso, por conseguinte, às disposições do art. 557 do CPC. Confira-se: 
“Art. 555. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” Forte em 
tais considerações, nos termos do artigo 557 do CPC, nego seguimento ao Agravo de 
Instrumento interposto, por ser manifestamente improcedente, na consideração de que a 
decisão recorrida agasalha-se em jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Palmas-TO, 26 de outubro de 2009. Desembargador LUIZ GADOTTI - Relator.”  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9893 (09/0078144-0)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação de Inventário nº 97598-0/07, da Única Vara da Comarca de Xambioá - 
TO.  
AGRAVANTE: WANIA MARIA SANTOS MATOS  
ADVOGADO: Ivair Martins dos Santos Diniz  
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator, 

ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANIA MARIA DOS SANTOS contra 
decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Xambioá 
– TO, que nos autos da ação de inventário nº 97598-0/07 determinou a avaliação dos bens 
semoventes com a certificação pelo Oficial de Justiça da atual situação que se encontram, 
considerando ser a inventariante a depositária dos referidos bens. A agravante afirma não 
concordar com o despacho que manteve a decisão de fls. 330/332 e aduz que o Juiz 
singular não poderia executar, de ofício, uma decisão que foi objeto de agravo retido, sob 
pena de supressão de instância. Assevera que a decisão recorrida confundiu os conceitos 
de inventariante e depositário fiel ao determinar que o Oficial de Justiça observasse tal 
qualidade à agravante, caso os bens objetos do inventário não sejam encontrados. Alega 
que o fumus boni iuris e o periculum in mora revelam-se no risco de ser decretada a prisão 
civil da agravante no caso de não ser encontrado algum dos semoventes que estão sob 
sua guarda. Ao final, pede que a decisão agravada seja suspensa até que seja julgado o 
mérito do agravo retido nos autos e retificada a mesma decisão para não desconsiderar a 
quantidade de cabeças de gado nela mencionada. Postula ainda a avaliação dos demais 
bens do espólio com vistas a obter-se a partilha entre os herdeiros, bem como para que o 
mesmo espólio seja dispensado de arcar com as custas de intimação do herdeiro João 
Vitor Saraiva, uma vez que ele já se encontra representado pela inventariante. É o 
necessário a relatar. DECIDO. Como é cediço, antes de adentrar no mérito da contenda, 
cabe ao relator realizar o juízo de prelibação do recurso para constatar a presença dos 
pressupostos processuais. Pois bem. Para a aferição dos pressupostos intrínsecos de 
admissibilidade do recurso, reporto-me diretamente aos pedidos formulados pela 
agravante. Verifico à fl. 04 que, nas razões recursais, a recorrente expressamente afirma 
que “A agravante por não concordar com o despacho que manteve a decisão de fls. 
330/332, Agrava por instrumento, pedindo efeito suspensivo, visto que contra este foi 
interposto AGRAVO RETIDO NOS AUTOS, para que, em sede de recurso de apelo, não 
sendo reformada a decisão, o Tribunal dela conheça, para reformá-la, justamente na parte 
em que o juiz considerou a quantidade de gado em nome do falecido varão...” 
Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de reconsideração não suspende prazo 
recursal. Vale dizer, o despacho do Magistrado que tão-somente confirma o teor de 
decisão anteriormente exarada, por seus próprios fundamentos, não possui o condão de 
restituir o prazo para a interposição do agravo. Veja-se julgados do Colendo STJ:AgRg no 
AG nº 444.370/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ de 10/03/2003; AgRg no 
REsp nº 436.814/SP, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ de 18/11/2002; e AgRg no AgRg no 
Ag nº 225.614/MG, Rel. Min. ALDIR; REsp 704.060/RJ, Ministro Francisco Falcão, 
DJ06.03.2006). Nesse contexto, verifico que a decisão de fls. 330/332 da qual a agravante 
buscou a reconsideração foi proferida em 28 de agosto de 2008, sendo que dessa decisão 
(fls.332 da ação principal) é que se iniciou o prazo para o recurso de agravo no que pertine 
à especificação feita pelo Juiz quanto aos bens que compõem o inventário. Assim, a 
agravante apesar de comprovar a intimação da segunda decisão, ou seja, a de fls. 371, 
não demonstra a tempestividade da insurgência contra a decisão de fls. 332, o que conduz 
ao entendimento de que o questionamento sobre a discordância em relação ao número de 
semoventes descritos nos autos não deve ser conhecido no presente recurso. Em relação 
à alegação de que o Juiz singular não poderia executar, de ofício, uma decisão que foi 
objeto de agravo retido, sob pena de supressão de instância, tenho como manifestamente 
improcedente tal argumento; porquanto, é cediço que o agravo retido jamais teria o 
condão de obstar a análise em primeiro grau quanto à matéria ventilada na ação principal. 
A toda evidência, a ação principal não pode ter o seu feito obstado em razão de um agravo 
retido, mesmo porque, sem o prosseguimento do feito, não há sentença e, sem a sentença 
não há apelação, fato que torna impossível a reapreciação da matéria ventilada no agravo 
retido. Afastada, portanto, a suposta supressão de instância. Quanto ao suposto risco de 
prisão civil, não há notícia nos autos de que a decisão vergastada tenha conduzido ao 
entendimento de que será decretada a constrição de liberdade da agravante. A 
observância pelo Oficial de Justiça sobre quem figura como depositário dos bens serve 
como norte para a obtenção de informações caso, haja dúvida sobre a localização 
daqueles, ou mesmo sobre o porquê do estado em que se encontram. Ademais, não foi 
rechaçado o direito da agravante de apresentar eventual justificativa sobre o cumprimento 
de seu mister, seja como inventariante, seja como depositária, caso tal providência seja 
necessária, sem mencionar que o agravo de instrumento não serve de substitutivo do 
remédio constitucional, de caráter preventivo, para a proteção do direito de locomoção. 
Como se vê, os argumentos tecidos pela recorrente e até aqui mencionados não 
conduzem ao conhecimento do recurso, seja pela intempestividade de parte da 
insurgência, seja pela manifesta improcedência prevista pelo artigo 557 do Código de 
Processo Civil. Somente o inconformismo sobre a determinação para o recolhimento das 
custas com vistas à intimação do herdeiro João Vitor Saraiva é que se manifesta como ato 
judicial passível de recurso. Contudo, não se pode olvidar que, à luz do atual Diploma 
Processual Civil, é necessário averiguar se o presente recurso foge à regra de ser 
convertido na forma retida, ou seja, se ficou demonstrada a presença de um dos requisitos 
para a provisão jurisdicional que enseja o agravo na modalidade por instrumento, 
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consoante a redação dada pela Lei. nº 11.187/05 ao art. 527 do C.P.C. E a esse respeito, 
a agravante sequer mencionou em que consistiria a lesão grave e de difícil reparação que 
a decisão agravada poderia lhe causar. Portanto, à mingua de elementos suficientes, não 
estou convencido sobre a necessidade de recebimento do agravo na forma de 
instrumento. Posto isso, conheço em parte o recurso, tão somente no que pertine à ordem 
de recolhimento das custas para a intimação de um dos herdeiros e, a esse respeito, por 
não vislumbrar risco de lesão grave e de difícil reparação, com fundamento no art. 527, II, 
do CPC, CONVERTO o presente Agravo de Instrumento em Agravo RETIDO e determino 
a remessa destes autos ao Juízo da Comarca de origem para as providências de mister. 
Palmas – TO, 15 de outubro de 2009. Desembargador ANTÔNIO FÉLIX - Relator.”  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9923 (09/0078335-4)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Ação Ordinária nº 1.3787-8/08, da Vara Cível da Comarca de 
Tocantinópolis - TO.  
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO  
ADVOGADOS: Sadi Gentil e Outros  
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE AGUIARNÓPOLIS - TO  
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator, 

ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MUNICÍPIO DE 
PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
Vara Cível da Comarca de Tocantinópolis/TO que deferiu pedido de antecipação de tutela 
nos autos da ação ordinária proposta pelo agravado determinando recolhimento em conta 
judicial dos valores referentes ao ISSQN destinados aos municípios de Aguiarnópolis e 
Palmeiras do Tocantins. O agravante alega que o montante da obra referente à construção 
da Barragem da Usina Hidrelétrica de Estreito – UHE na sua maior parte está sendo 
realizada dentro do Município de Palmeiras do Tocantins, ao passo que na circunscrição 
municipal de Aguiarnópolis foram desempenhadas apenas atividades administrativas, tais 
como acesso e estoque, de modo que o fato gerador do ISSQN teria ocorrido somente no 
momento da construção para a implantação estrutural daqueles serviços. Afirma, portanto, 
que a maior parte das atividades de construção da hidrelétrica está concentrada no 
Município de Palmeiras do Tocantins, local em que deve ser recolhido o tributo pela 
realização dos serviços, tendo como sujeito passivo, na qualidade de substituto tributário, 
o Consórcio Estreito Energia – CESTE. Assevera que a decisão vergastada não cumpriu 
os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre os 
requisitos para a concessão da liminar requestada e, ao final, pugna pela concessão do 
efeito suspensivo, bem como pela revogação da decisão que deferiu a antecipação de 
tutela e autorizou o depósito judicial dos valores relativos ao ISSQN dos Municípios de 
Aguiarnópolis e Palmeiras do Tocantins. É o necessário a relatar. DECIDO. O agravante 
está dispensado do preparo recursal, por força do artigo 511, § 1º do Código de Processo 
Civil. O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço. Pois bem. À luz do atual 
Diploma Processual Civil é necessário averiguar se o presente recurso foge à regra de ser 
convertido na forma retida, ou seja, se ficou demonstrada a presença de um dos requisitos 
para a provisão jurisdicional que enseja o agravo na modalidade por instrumento, 
consoante a redação dada pela Lei. nº 11.187/05 ao art. 527 do C.P.C. No presente caso, 
analisando a decisão vergastada, sobretudo à fl. 67, verifico que nos autos da ação 
principal ainda não há o devido esclarecimento sobre a delimitação territorial necessária 
ao apontamento do sujeito ativo da obrigação tributária, referente ao ISSQN, cujo 
recolhimento decorrerá das obras desenvolvidas nas imediações daqueles municípios. 
Nesse contexto, me afigura acertada a decisão de primeiro grau, uma vez que pautada na 
cautela necessária para resguardar o erário de ambas as municipalidades envolvidas no 
litígio, máxime quando os valores em disputa tratam de receitas não vinculadas e 
demonstram a necessidade de uma medida judicial, ainda que de caráter provisório, para 
assegurar a utilidade da decisão de mérito que for proferida em favor de qualquer das 
partes que compõem a relação processual. Posto isso, com fundamento no art. 527, II, do 
CPC, CONVERTO o presente Agravo de Instrumento em Agravo RETIDO e determino a 
remessa destes autos ao Juízo da Comarca de origem para as providências de mister. 
Palmas – TO, 26 de outubro de 2009. Desembargador ANTÔNIO FÉLIX - Relator.”  

 
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1658 (09/0078574-8)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: Apelação Cível nº 6332/07, do TJ - TO.  
REQUERENTES: VALDIVINO GOMES DA COSTA E OUTRA  
ADVOGADO: Carlos Francisco Xavier  
REQUERIDOS: JOÃO OLINTO GARCIA DE OLIVEIRA E OUTRA  
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator, ficam 

as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-
se de Ação Rescisória interposta por Valdivino Gomes Batista Costa e Maria do Carmo 
Batista Costa em face de João Olinto Garcia de Oliveira e Lucila Stival Rotoli Garcia de 
Oliveira, objetivando rescindir o acórdão proferido na Apelação nº 6332/07, que tramitou 
perante a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Alegam os 
requerentes que o requerido João Olinto Garcia de Oliveira lhes moveu a ação 
reivindicatória n. 3.876/01, que teve seus pedidos julgados procedentes pelo juízo da 2ª 
Vara Cível da Comarca de Araguaína-TO, sendo a sentença confirmada por este Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 
6332/07, que transitou em julgado em agosto de 2009. Aduzem que a ação reivindicatória 
foi ajuizada pelo requerido João Olinto Garcia de Oliveira em seu nome próprio, mesmo 
sendo ele casado, conforme se faz prova a certidão cartorária do imóvel (fl. 31 destes 
autos). Argumentam que “uma vez adquirido o bem por um dos cônjuges, passa o mesmo 
a integralizar o patrimônio do casal em razão da comunicação decorrente do regime de 
comunhão de bens, e qualquer ação que envolva o domínio do imóvel deverá ser proposta 
pelos cônjuges, ou por um deles com autorização escrita do outro” (fl. 03). Afirmam que 
“no julgamento da apelação o requerido compareceu a sessão de julgamento com sua 
esposa, e esta, após indagação do relator sobre a falta da outorga uxória, declarou 
verbalmente perante o colegiado que autorizava o seu marido, em seu nome, demandar a 
ação reivindicatória, tendo sido considerada suprida a outorga pela turma julgadora” (fl. 
05). Sustentam que “essa tentativa de sanar a ausência de capacidade processual se deu 
em momento processual e forma não permitidos pelo regramento legal, pela doutrina e 
jurisprudência, logrando em manifesto equívoco o julgamento recursal ao entender pela 

possibilidade, violando o art. 560, par. Único, do CPC” (fl. 05). Aduzem que “o suprimento 
em segunda instância violou o princípio do duplo grau de jurisdição, que é garantia 
constitucional e consectário do devido processo legal, ocorrendo inequívoca supressão de 
instância” (fl. 06). Informam que a ação reivindicatória se iniciou no Juizado Especial Cível 
da Comarca de Araguaína-TO, tendo o magistrado titular daquele juízo declinado a 
competência para uma das Varas Cíveis. Prosseguem sustentando que o processo 
deveria ter sido extinto no âmbito do Juizado Especial Cível. Detalham que ao receber o 
processo o juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína determinou que o autor 
emendasse a inicial para incluir a ora requerente Maria do Carmo Batista Carmo no pólo 
passivo da ação e fizesse o preparo no prazo de 10 (dez) dias. Defendem que “esse 
reinício do processo, permissiva vênia aos Juízes que atuaram nele, violou os arts. 213, 
247, 250, 321, 329 e 331 do CPC” (FL. 08). Ao longo da petição inicial alegam que houve 
violação do artigo 235, II, do Código Civil de 1916 (vigente à época) e dos artigos 6º, 10, 
11, 13, 125, I, 126, 213, 247, 250, 267, 300, 303, 321, 329, 331 e 560, do Código de 
Processo Civil, bem como do artigo 51, II e III, da Lei 9.099/95. Ao final, após manifestar-
se acerca dos requisitos legais do artigo 273 do Código de Processo Civil, requerem a 
concessão liminar da antecipação da tutela, para suspender os efeitos do acórdão até o 
julgamento final desta ação, mantendo os autores residindo no imóvel. No mérito, pugnam 
pela rescisão do acórdão, proferindo-se novo julgamento da causa para extinguir a ação 
reivindicatória sem resolução do mérito, restituindo o valor depositado de 5% (cinco por 
cento) e condenando os requeridos no ônus de sucumbência. Com a petição inicial 
seguiram os documentos de fls. 15/264. Em 27 de outubro de 2009 vieram-me os autos 
conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 489 do Código de Processo Civil expressamente 
estabelece que "o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença 
ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os 
pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela". 
No caso, ponderados os elementos de prova existentes nos autos e as razões indicadas 
na peça inaugural, verifica-se que os fundamentos da ação rescisória são relevantes. 
Vislumbra-se, também, a presença de prova inequívoca à caracterização da 
verossimilhança do direito dos requerentes, bem como o fundado receio da ocorrência de 
dano irreparável ou de difícil reparação. O recorrido qualificou-se como sendo casado e 
propôs, sozinho e sem o consentimento da esposa, a ação reivindicatória nº 3.876/01 (vide 
petição inicial de fls. 23/29), nada obstante a aquiescência desta a posteriori (na fase 
recursal, conforme extrato de ata de fl. 213), relativamente à interposição da ação; cuja 
eficácia haverá de ser cuidadosamente examinada no mérito desta rescisória. Em se 
tratando de uma ação real imobiliária, ambos os cônjuges devem, em regra, integrarem o 
pólo ativo da demanda. Cuida-se aqui, pelo visto, de litisconsórcio ativo necessário, nos 
termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Conforme faz prova a certidão de fl. 31 
destes autos, o requerido João Olinto Garcia de Oliveira, quando da aquisição do imóvel 
objeto da lide, já era casado pelo regime da separação parcial de bens com a Sra. Lucila 
Stival Rotoli. Assim, entendo recomendável a concessão da antecipação dos efeitos da 
tutela no presente momento processual, porquanto evidente a verossimilhança das 
alegações, bem como o risco de lesão de grave ou de difícil reparação, já que os 
requerentes residem no imóvel em litígio e, em caso de serem obrigados a deixar o local, 
antes da prolação de decisão final nesta ação rescisória, se eventualmente acolhida, difícil 
será a restituição das partes ao status quo ante. Diante dessas considerações, defiro a 
antecipação dos efeitos da tutela, para suspender o cumprimento do acórdão rescindendo 
até final julgamento de mérito da presente ação. Consequentemente, os requerentes ficam 
autorizados a permanecerem na posse do imóvel em litígio, onde estabeleceram 
residência. Comunique-se, por ofício, o juiz condutor do processo na primeira instância. 
Citem-se os requeridos para, querendo, contestar a presente ação, em prazo que fixo em 
20 (vinte) dias, nos termos do artigo 491 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 
Publique-se. Registre-se. Palmas, 04 de novembro de 2009. Desembargador LUIZ 
GADOTTI - Relator.”  

 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 

Decisões/ Despachos 
Intimações às Partes 

  
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 3065/06 (06/0048068-2)  
VOLUME 1/1  
ORIGEM: GURUPI-TO.  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 4011/06) -1ª VARA CRIMINAL  
T. PENAL: ART. 12 DA LEI 6368/76  
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PARENTE  
ADVOGADO: GENIVAL FERREIRA AGUIAR  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: Des. LIBERATO PÓVOA  

 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Liberato Póvoa - Relator, ficam 

intimadas as partes interessadas nos autos acima epigrafados, da decisão/despacho a 
seguir transcrito: DESPACHO - (ACR - 3065) Os presentes autos trazem a Apelação 
Criminal interposta por RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PARENTE, contra a sentença 
que o condenou a 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinqüenta) dias multa, no regime 
integralmente fechado, como incurso no art. 12, da Lei 6.368/76. Ocorre que, conforme 
certidão acostada às fls. 171, o acusado RAIMUNDO NONATO DE SOUSA PARENTE 
manifestou o desejo de não recorrer da sentença condenatória de fls. 99/102. Após todo o 
imbróglio, o Juiz sentenciante, às fls. 178-v, por meio de despacho, declarou inexistente a 
interposição do recurso. Diante do ocorrido, entendo restar prejudicado o recurso de fls. 
103. Encaminhem-se os presentes autos à Comarca de origem para as providências de 
mister. Cumpra-se. Palmas, 11 de novembro de 2009. Des. LIBERATO PÓVOA-Relator’’. 
SECRETARIA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, em Palmas, aos 13 dias do mês de novembro de 2009. Francisco de 
Assis Sobrinho-Secretário da 2ª Câmara Criminal.  

 
HABEAS CORPUS Nº 6072/09 (0078969-7)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
IMPETRANTES: MARIA DE FÁTIMA MELO ALBUQUERQUE CAMARANO E KATIA 
BOTELHO AZEVEDO  
PACIENTE: MANOEL PEREIRA DE LIMA FILHO  
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ADVOGADOS: MARIA DE FÁTIMA MELO ALBUQUERQUE CAMARANO E KATIA 
BOTELHO AZEVEDO  
IMPETRADO:JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
PALMAS-TO.  
RELATOR: DESEMBARGADOR AMADO CILTON  
 

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Amado Cilton - Relator, 
ficam intimadas as partes interessadas nos autos acima epigrafados, da decisão a 
seguir transcrita: H A B E A S C O R P U S Nº. 6072 D E C I S Ã O - As advogadas 
Maria de Fátima Melo Albuquerque Camarano e Kátia Botelho Azevedo, nos autos 
qualificadas, apontam como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal 
da Comarca de Palmas e impetram neste Sodalício ordem de habeas corpus, com 
pedido de medida liminar, em benefício de Manoel Pereira de Lima Filho, também 
qualificado, aduzindo que o paciente foi preso em flagrante por Policiais Militares no 
dia 06 de outubro de 2009, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 
nº. 11.343/06, fato ocorrido na invasão do Setor Sol Nascente, nesta capital. Aduzem 
que no dia 16 de outubro de 2009 foi protocolado pedido de liberdade provisória e/ou 
relaxamento de prisão em flagrante, sendo o mesmo indeferido no dia 22 do mesmo 
mês e ano. Esclarecem que o “constrangimento ilegal a que o Paciente encontra-se 
submetido deriva-se da decretação de sua prisão preventiva, uma vez que negou o 
pedido de liberdade provisória, quando ausente os pressupostos legais para tanto”. 
Destacam em sua petição inicial os fundamentos normativos que alicerçam o instituto 
da prisão preventiva elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, 
transcrevem artigo da Constituição Federal e compilam julgados dos tribunais que 
entendem servir ao caso ora em apreço. Afirmam que o paciente é primário, possuidor 
de ótimos antecedentes, tem profissão definida, posto ser vigilante, residência fixa 
nesta Capital e conta com família constituída, “haja vista viver em união estável com 
Cléia Mineiro da Silva, tem 03 (três) filhos”. Encerrando requerem a concessão 
liminarmente da medida para que possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu 
processo. Ao final que a ordem seja concedida definitivamente. Com a inicial vieram 
os documentos de fls. 17/77. É o relatório. Decido. Perfolhando o caderno processual 
se constata que o paciente foi preso em situação de flagrância por infringir o disposto 
no artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006, tendo formulado pedido de liberdade provisória o 
qual restou indeferido pela autoridade coatora ao argumento de que a prisão deveria 
ser mantida como forma de garantir a ordem pública. Por outro lado, compulsando a 
decisão que indeferiu o pedido observo que a mesma não se encontra motivada, vez 
que a autoridade impetrada somente fez conjecturas a respeito sobre a forma de agir 
do traficante de entorpecentes. Fundamentou a autoridade em sua decisão que: “Não 
é de se olvidar que o tratamento dado ao traficante não pode ser igual, por exemplo, o 
dado a um homicida. Se o homicida obter a liberdade provisória, certamente não sairá 
por aí matando o primeiro que aparecer na sua frente. No entanto, o traficante, basta 
colocar os pés fora da prisão e na primeira oportunidade volta a traficar. O “entra e sai 
da cadeia” é certamente o maior dos estímulos que o Juiz e o Tribunal podem dar ao 
tráfico. É a certeza de que traficar vale a pena. Por fim não se pode ignorar que o 
traficante “formiguinha”, aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas 
quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, 
já que sem o trabalho “formiguinha” a droga não chegaria até o usuário”. Desse modo, 
vê-se claramente que a necessidade da cautelar não foi demonstrada de forma cabal, 
pelo que constitui constrangimento ilegal a manutenção da custódia. A jurisprudência 
dominante nos tribunais vem se firmando de maneira tranqüila que para se manter a 
prisão cautelar mister se faz fundamentar com elementos concretos a necessidade da 
medida extrema, sob pena de malferir o princípio da inocência.Como bem destacou a 
Senhora Ministra Jane Silva, do Superior Tribunal de Justiça, ao relatar os autos de 
Habeas Corpus nº. 76.143: “Nesse contexto, resta evidenciada a ausência de 
motivação idônea para a manutenção da medida constritiva de liberdade. Com efeito, 
a custódia cautelar é medida excepcional e deve ser mantida apenas quando 
devidamente amparada pelos requisitos legais previstos em lei, em observância ao 
princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena 
de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Diante disso, cabe 
ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 da Lei Processual 
Adjetiva, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos, hábil a 
revelar a necessidade de resguardar o resultado da persecução penal. Quaisquer 
outras razões desprovidas do intuito de acautelar o termo da ação penal não podem 
ser utilizadas para a imposição da medida constritiva. De fato, ao contrário do 
sustentado nas vias ordinárias, a gravidade da prática supostamente criminosa, que 
demonstraria a alegada periculosidade do agente, não se presta a embasar a medida 
constritiva de liberdade. Como é cediço, o juízo valorativo sobre a gravidade genérica 
do delito imputado ao paciente, bem como acerca de sua periculosidade, se 
desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do 
art. 312 do CPP, não podem justificar o decreto prisional”. No sentido é a 
jurisprudência da Corte citada: “PROCESSO PENAL – RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO – 
LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO ANTE A VEDAÇÃO LEGAL E A 
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 
RECURSO PROVIDO. 1. A prisão processual é medida odiosa, cabível apenas 
quando imprescindível para a escorreita prestação jurisdicional, ou seja, quando 
presente alguma das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. Por força do 
parágrafo único do artigo 310 do mesmo diploma legal, tal disposição estende-se – 
evidentemente – à prisão em flagrante. In casu, nota-se a ausência de fundamentação 
concreta para a incidência da medida excepcional. 2. A Lei nº. 11.464/07 possibilitou, 
ao alterar o artigo 2º, II, da Lei nº. 8.072/90, a concessão da liberdade provisória em 
face dos delitos tidos por hediondos ou equiparados, não incidindo, assim, o óbice 
previsto no artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. 3. Recurso provido a fim de permitir que o 
paciente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, se por 
outro motivo não estiver preso, mediante o compromisso de comparecimento a todos 
os atos do processo a que for chamado, sob pena de revogação da medida”. Ante 
todo o exposto, concedo a medida liminar requerida, devendo ser expedido em favor 
do paciente Manoel Pereira de Lima Filho o competente Alvará de Soltura para que 
seja posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Após 
as providência de praxe colha-se o parecer ministerial. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 
12 de novembro de 2009. Desembargador AMADO CILTON- Relator”.  

 

Acórdãos  
 

HABEAS CORPUS Nº. 5.914/09.  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
TIPO PENAL: ART. 14 DA LEI 10.826/03 (FLS. 64).  
IMPETRANTE: ANTÔNIO LIMEIRA MARINHO.  
PACIENTE: ANTÔNIO LIMEIRA MARINHO.  
ADVOGADO: EURÍPEDES MACIEL DA SILVA.  
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 
DE GURUPI – TO.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA.  
RELATOR: DESEMBARGADOR LIBERATO PÓVOA.  

 
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DA LIBERDADE 
PROVISÓRIA. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. UNANIMIDADE. ORDEM DENEGADA. 1 - Em conformidade 
aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nota-se que os motivos que 
dão suporte à segregação cautelar estão fulcrados em fundamentação concreta. 2 - A 
reiteração das condutas criminosas, que denota ser a personalidade do Paciente voltada 
para a prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva para a garantia da ordem 
pública e a aplicação da lei penal. 3 - In casu, não se aplica a suscitação da abolitio 
criminis, visto que a campanha do desarmamento aplica-se somente nos casos de posse 
de arma de fogo, não no porte ilegal de armas em vias públicas. 4 - É assente na 
jurisprudência que o fato de possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não 
garantem a concessão da liberdade provisória. 5 - Ordem denegada, por unanimidade.” 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de HABEAS CORPUS nº. 
5.914/09, onde figuram, como Impetrante e Paciente, ANTÔNIO LIMEIRA MARINHO, e 
Impetrado, JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
GURUPI – TO. Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora 
JACQUELINE ADORNO, a 2ª Câmara Criminal, por UNANIMIDADE, denegou a ordem, 
nos termos do voto do Relator. Votaram, com o Relator, os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores: AMADO CILTON, DANIEL NEGRY, CARLOS SOUZA e JACQUELINE 
ADORNO. A douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Exm. Sr. Dr. 
MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA, Procurador de Justiça. Foi julgado na 37ª sessão, 
realizada no dia 27/10/2009. Palmas-TO, 11 de novembro de 2009. Des. LIBERATO 
PÓVOA – Relator.  

 
APELAÇÃO Nº. 9.132/09.  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI.  
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº. 1.207/01 – 2ª VARA CRIMINAL.  
APELANTE: FERNANDO NERES.  
DEFEN. PÚBLICO: JOSÉ ALVES MACIEL.  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES.  
RELATOR: DESEMBARGADOR LIBERATO PÓVOA.  

 
“APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA PARA FIXAÇÃO 
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. 
NEGOU PROVIMENTO. 1 - In casu, o quadro probatório que se infere é bastante sólido e 
seguro, evidenciando que a condenação foi medida absolutamente correta. 2 - A 
materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão, 
Laudo de Exame Técnico Pericial de Arrombamento e do Laudo de Exame Técnico 
Pericial. 3 - A aplicação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente 
fundamentada pelo Magistrado, em conformidade ao artigo 59 do Código Penal, 
observando as circunstâncias judiciais desfavoráveis do Paciente, como a culpabilidade, 
os antecedentes, a conduta social, personalidade, motivos do crime e a consequência da 
ação delituosa. 4 - Por unanimidade, negou-se provimento, mantendo inalterada a 
sentença vergastada.”  
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação nº. 9.132/09, 
onde figuram, como Apelante, FERNANDO NERES, e Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO TOCANTINS. Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora 
Desembargadora JACQUELINE ADORNO, a 2ª Câmara Criminal, por UNANIMIDADE, 
negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Votaram, com o Relator, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores: AMADO CILTON e DANIEL NEGRY. A 
douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Exm. Sr. Dr. MARCO 
ANTÔNIO ALVES BEZERRA, Procurador de Justiça. Foi julgado na 37ª sessão, realizada 
no dia 27/10/2009. Palmas-TO, 11 de novembro de 2009. Des. LIBERATO PÓVOA – 
Relator.  

 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 4.117/09.  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº. 1.374/02, DA 1ª VARA CRIMINAL).  
T. PENAL: ARTIGO 121, CAPUT, DO CP.  
APELANTE: RAIMUNDO BORGES LEAL.  
ADVOGADOS: AGNALDO RAIOL FERREIRA SOUSA E OUTRO (FLS. 239).  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU.  
RELATOR: DESEMBARGADOR LIBERATO PÓVOA.  

 
“APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 121, CAPUT, DO CP. 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAUS 
ANTECEDENTES. IMPROVIMENTO. UNÂNIME. 1 - Diante da análise do quadro 
probatório, restou configurado o crime de homicídio. 2 - A existência de ações criminais 
em desfavor do Apelante revela seus maus antecedentes, demonstrando, ainda ser uma 
pessoa impulsiva e agressiva, envolvendo-se rotineiramente em discussões e brigas. 3 - In 
casu, cabe perfeitamente a consideração dos delitos anteriores cometidos pelo Apelante, a 
fim de aferir a sua personalidade desrespeitadora dos valores jurídico-criminais. 4 - Por 
unanimidade, negou-se provimento.”  
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 4.117/09, 
tendo como Apelante, RAIMUNDO BORGES LEAL, e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO TOCATINS. Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora 
Desembargadora JACQUELINE ADORNO, a 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, POR 
UNANIMIDADE, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Votaram, 



ANO XXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 2312 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO 2009  
 

 

8 

 
 
 
 

com o Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores: AMADO CILTON e 
DANIEL NEGRY. A Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Exm. Sr. Dr. 
MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA, Procurador de Justiça. Foi julgado na 37ª sessão, 
realizada no dia 27/10/2009. Palmas-TO, 11 de novembro de 2009. Des. LIBERATO 
PÓVOA – Relator.  

 

DIVISÃO DE RECURSOS 
CONSTITUCIONAIS 

Decisões/ Despachos 
Intimações às Partes 

  
RECURSO ESPECIAL NA AC Nº 5405/06  
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL/TO  
REFERENTE: AÇÃO ORDINÁRIO DE REVISÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO N. 7532/03  
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A  
ADVOGADO: KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL  
RECORRIDO: GRAXOPORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SEBO E RAÇÕES LTDA, 
ROGER MATIAS PIRES, MARIA INES SEABRA PIRES, GILSON GOMES DA CURZ E 
MÁRCIA ANGÉLICA SEABRA GOMES  
ADVOGADO: WELLINGTON DE QUEIROZ E OUTROS  
RELATORA: Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente  

 
Com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Civil, intime-se, a parte recorrida 

para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, ao presente 
recurso. Publique-se. Palmas - TO, 13 de novembro de 2009.  

 
RECURSO ESPECIAL NA AGI Nº 8381/06  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: AÇÃO MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO Nº 2008.0004.8676-7  
RECORRENTE: CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS  
ADVOGADO: MARCIA CAETANO DE ARAUJO  
RECORRIDO: PALMAS RENTA CAR VEÍCULOS LTDA  
ADVOGADO: LORENA RODRIGUES CARVALHO SILVA E OUTROS  
RELATORA: Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente  

 
Com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Civil, intime-se, a parte recorrida 

para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, ao presente 
recurso. Publique-se. Palmas - TO, 13 de novembro de 2009.  

 
RECURSO ESPECIAL NA AC Nº 8240/08  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI/TO  
REFERENTE: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Nº 6778/01  
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A  
ADVOGADO: LAURÊNCIO MARTINS SILVA  
RECORRIDO: LEÃO, LEÃO E LEÃO LTDA  
ADVOGADO: PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA  
RELATORA: Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente  

 
Com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Civil, intime-se, a parte recorrida 

para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, ao presente 
recurso. Publique-se. Palmas - TO, 13 de novembro de 2009.  

 
RECURSO ESPECIAL NA AC Nº 8072/08  
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL/TO  
REFERENTE: AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE EXEXCESSO DE GARANTIA 
HIPOTECÁRIA Nº 6609/05  
RECORRENTE: DENIS DE CAMPOS BERNARDES  
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA  
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A BASA  
ADVOGADO: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO  
RELATORA: Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente  

 
Com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Civil, intime-se, a parte recorrida 

para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, ao presente 
recurso. Publique-se. Palmas - TO, 13 de novembro de 2009.  

 
RECURSO ESPECIAL NA AC Nº 5724/06  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS/TO  
REFERENTE: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS Nº 
3170-8/04  
RECORRENTE: DAMASO, DAMASO, QUINTINO DE JESUS LTDA  
ADVOGADO: ANDRÉ RICARDO TANGANELLI  
RECORRIDO: TELMO HEGELE  
ADVOGADO: TELMO HEGELE E OUTRO  
RELATORA: Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente  

 
Com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Civil, intime-se, a parte recorrida 

para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, ao presente 
recurso. Publique-se. Palmas - TO, 13 de novembro de 2009.  

 
RECURSO ORDINÁRIO NO HC Nº 5223/08  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: HABEAS CORPUS  
RECORRENTE: ANTONIO COELHO DOS SANTOS JÚNIOR  
ADVOGADO: ROMES DA MOTA SOARES  
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO:  
RELATORA: Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente  

  
Com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Civil, intime-se, a parte recorrida 

para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, ao presente 
recurso. Publique-se. Palmas - TO, 13 de novembro de 2009.  

 

DIVISÃO DE REQUISIÇÃO DE 
PAGAMENTO 

Decisões/ Despachos 
Intimações às Partes 

  
PRECATÓRIO Nº. 1723  
REQUISITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAÍSO DO 
TOCANTINS  
EXEQUENTE: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - 
CELTINS  
ADVOGADO: SÉRGIO FONTANA  
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS  

 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora WILLAMARA LEILA – 

Presidente deste Tribunal, ficam as partes interessadas nos autos epigrafados, 
INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “O presente precatório foi formalizado em 
26/04/2007 tendo o Município de Paraíso do Tocantins sido intimado em 06/07/2007 para 
que efetuasse o pagamento ou incluísse a verba no orçamento do ano subsequente (fl. 
189/vº), e noticiado sua inclusão para pagamento no ano de 2009 (fls. 194/195). 
Entretanto, embora tenham sido reiterado o ofício por duas vezes consecutivas (fls. 207 e 
237/vº) não logrou demonstrar a existência de dotação orçamentária para sua quitação. 
Assim, INTIME-SE o Devedor, na pessoa de seu representante legal, para comprovar a 
inclusão deste precatório no orçamento de 2009 no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 
prazo, intime-se o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 
(cinco) dias. Com a manifestação do credor ou transcorrido o lapso temporal, dê-se vistas 
à Procuradoria Geral de Justiça. Após, à conclusão. Cumpra-se. Palmas, 03 de setembro 
de 2009. Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente”.  

 
PRECATÓRIO Nº. 1735  
REQUISITANTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS  
EXEQUENTE: VERA LÚCIA FERREIRA AZEVEDO AGUIAR  
ADVOGADA: EVANDRA MOREIRA DE SOUZA  
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS  

 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora WILLAMARA LEILA – 

Presidente deste Tribunal, ficam as partes interessadas nos autos epigrafados, 
INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “O presente precatório foi formalizado em 
06/03/2008 tendo o Município de Paraíso do Tocantins sido intimado em 03/04/2008 para 
que efetuasse o pagamento ou incluísse a verba no orçamento do ano subsequente (fl. 
27). Entretanto, embora tenha sido expedidos dois ofícios consecutivos (fls. 35 e 45/vº) 
não logrou demonstrar a existência de dotação orçamentária para sua quitação. Assim, 
INTIME-SE o Devedor, na pessoa de seu representante legal, para comprovar a inclusão 
deste precatório no orçamento de 2009 no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 
intime-se o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Com a manifestação do credor ou transcorrido o lapso temporal, dê-se vistas à 
Procuradoria Geral de Justiça. Após, à conclusão. Cumpra-se. Palmas, 03 de setembro de 
2009. Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente”.  

 
PRECATÓRIO Nº. 1600/02  
REFERENTE: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RESSARCIMENTO 
POR LUCROS CESSANTES Nº. 3663  
 
REQUISITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA PORTO 
NACIONAL  
EXEQUENTE: FLORIANO RODRIGUES ALVES  
ADVOGADO: ARAMY JOSÉ PACHECO E OUTRO  
ENT. DEV.: MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL  

 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora WILLAMARA LEILA – 

Presidente deste Tribunal, ficam as partes interessadas nos autos epigrafados, 
INTIMADAS do seguinte DESPACHO: “Por meio da petição de fl. 824, o Exequente 
informa e comprova o levantamento do Alvará nº. 2509, e requer a intimação do Devedor 
para que efetue o pagamento das parcelas de nº. 56 e 57, vencidas, respectivamente, nos 
meses de julho e agosto de 2009. Da cuidadosa análise dos autos, notadamente do Laudo 
Técnico Demonstrativo de Cálculos de fls. 812/819, verifica-se que a parcela nº. 58, 
referente ao mês de setembro de 2009, também encontra-se vencida Assim, determino 
seja intimado o Município de Porto Nacional para que comprove o depósito das parcelas 
vencidas no prazo de 15 (quinze). Transcorrido o prazo, dê-se vista ao Exequente para 
requerer o que entender de direito. Após, à conclusão. Palmas, 06 de novembro de 2009. 
Desembargadora WILLAMARA LEILA – Presidente”.  

 

DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
Intimações às Partes 

  
3353ª DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA AUTOMÁTICA  

 
REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009  

 
PRESIDENTE A EXMA. SRA. DESA. WILLAMARA LEILA  

 
PRESENTE(S) A SESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO: MARIA SUELI DE SOUZA AMARAL 
CURY  

 
DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO: SHEILA DA SILVA NASCIMENTO  

 
Às 16:34 horas, foram distribuídos, pelo sistema de processamento de dados, os 

seguintes feitos:  
 

PROTOCOLO: 09/0071701-7  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 9157/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: A. 2352-8  
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REFERENTE: (AÇÃO CAUTELAR Nº 2352-8/09 DA ÚNICA VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE DIANÓPOLIS-TO)  
AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA.  
ADVOGADO: FÁBIO LUIZ DA CÂMARA FALCÃO  
AGRAVADO(A): AREIA ENERGIA S.A.  
ADVOGADO(S): DJALMA NUNES FERNANDES JÚNIOR E OUTROS  
RELATOR: MARCO VILLAS BOAS - QUINTA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, CONEXÃO POR PROCESSO 
09/0071702-5  

 
PROTOCOLO: 09/0076926-2  
APELAÇÃO 9590/TO  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS  
RECURSO ORIGINÁRIO: 78659-0/08  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA Nº 78659-0/08 - 3ª VARA 
CRIMINAL)  
T.PENAL: ARTIGO 302, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI Nº 9503/97  
APELANTE: JOSÉ GOMES MACHADO  
ADVOGADO: JOSIRAN BARREIRA BEZERRA  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: DANIEL NEGRY - QUARTA TURMA CRIMINAL - 2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0078415-6  
APELAÇÃO 9957/TO  
ORIGEM: COMARCA DE MIRANORTE  
RECURSO ORIGINÁRIO: 02/09 99922-2/09  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 99922-2/09 (1213/09), DA VARA CRIMINAL)  
T.PENAL: ARTIGO 157, § 3º, 2º PARTE, C/C O ARTIGO 211, E ARTIGO 69, TODOS DO 
CP  
APELANTE: MURILO HELIODORO DE SOUSA  
ADVOGADO(S): GERMIRO MORETTI E OUTRO  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: CARLOS SOUZA - PRIMEIRA TURMA CRIMINAL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
09/0072838-8  

 
PROTOCOLO: 09/0078427-0  
APELAÇÃO 9958/TO  
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL  
RECURSO ORIGINÁRIO: 5888/03  
REFERENTE: (AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº5888/03 DA 2ª VARA CIVEL)  
APELANTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
PROC.(ª) E: ELFAS CAVALCANTE L. A. ELVAS  
APELADO: INDUSTRIA COMERCIO CAFE NEGRAO LTDA  
ADVOGADO: RAFAEL FERRAREZI  
RELATOR: MOURA FILHO - TERCEIRA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
07/0060190-2  

 
PROTOCOLO: 09/0078534-9  
APELAÇÃO 9980/TO  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS  
RECURSO ORIGINÁRIO: 97834-0/09  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL PUBLICA INCONDICIONADA Nº 97834-0/09 DA 4ª VARA 
CRIMINAL)  
T.PENAL: ART. 12, DA LEI DE Nº 12368/76  
APELANTE: FRANCISCO CARVALHO BARROS  
DEFEN. PÚB: MAURINA JÁCOME SANTANA  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: DANIEL NEGRY - QUARTA TURMA CRIMINAL - 2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
01/0021152-6  

 
PROTOCOLO: 09/0078575-6  
APELAÇÃO 9986/TO  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA  
RECURSO ORIGINÁRIO: 17632-4/09  
REFERENTE: (DENUNCIA Nº 17632-4/09 DA 2ª VARA CRIMINAL)  
T.PENAL: ART. 157,§ 2º, INCISO II, DO CODIGO PENAL E ART. 1º, DA LEI DE Nº 
2252/54, NA FORMA DO ART. 69, DO CODIGO PENAL  
APELANTE: CICERO GONÇALVES DA SILVA  
DEFEN. PÚB: FABIO MONTEIRO DOS SANTOS  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: AMADO CILTON - TERCEIRA TURMA CRIMINAL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0078734-1  
APELAÇÃO 10020/TO  
ORIGEM: COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: 14151-0/05  
REFERENTE: (DENÚNCIA Nº 14151-0/05- DA ÚNICA VARA CRIMINAL)  
T.PENAL: ARTIGO 180, CAPUT, DO CP E ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL DE Nº 2252/54  
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
APELADO: EVANDRO DIAS DA SILVA  
ADVOGADO: ANTONIO IANOWICH FILHO  
RELATOR: JACQUELINE ADORNO - QUINTA TURMA CRIMINAL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0078735-0  
APELAÇÃO 10021/TO  
ORIGEM: COMARCA DE PORTO NACIONAL  
RECURSO ORIGINÁRIO: 433/90  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 433/90, DA 1ª VARA CRIMINAL)  
T.PENAL: ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV, DO CP  

APELANTE: FRANCISCO VAZ SAMPAIO  
ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: MOURA FILHO - TERCEIRA TURMA CRIMINAL-1ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
02/0025543-6  

 
PROTOCOLO: 09/0078996-8  
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 2410/TO  
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: 012/83  
REFERENTE: (DENUNCIA Nº 012/83 DA VARA CRIMINAL)  
T.PENAL: ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO 
PENAL  
RECORRENTE: NILTON DELFINO DE ARAUJO  
ADVOGADO: JOSÉ MARCELINO SOBRINHO  
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: MARCO VILLAS BOAS - QUINTA TURMA CRIMINAL-1ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  
IMPEDIMENTO DES: LUIZ GADOTTI - JUSTIFICATIVA: ATUOU COMO JUIZ EM 
1ºGRAU.  

 
PROTOCOLO: 09/0079004-0  
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 2411/TO  
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: 62581-3/08  
REFERENTE: (DENUNCIA Nº 62581-3/08 DA VARA CRIMINAL)  
T.PENAL: ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ART. 29, AMBOS DO CODIGO PENAL  
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECORRIDO: EDIVANELIA AMARAL DE SOUSA E WISMAX SANTOS COSTA  
ADVOGADO(S): SÉRGIO CONSTANTINO WACHELESKI E OUTROS  
RELATOR: JOSÉ NEVES - PRIMEIRA TURMA CRIMINAL-1ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
09/0073176-1  

 
PROTOCOLO: 09/0079006-7  
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 2412/TO  
ORIGEM: COMARCA DE WANDERLÂNDIA  
RECURSO ORIGINÁRIO: 4440-1/09  
REFERENTE: (DENUNCIA Nº 4440-1/09 DA UNICA VARA)  
T.PENAL: ART. 121, §2º, INCISOS I E III, DO CODIGO PENAL  
RECORRENTE: JOSE FERNANDES BARBOSA  
ADVOGADO(S): WANDER NUNES DE RESENDE E OUTRO  
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: LIBERATO PÓVOA - SEGUNDA TURMA CRIMINAL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
09/0074513-4  

 
PROTOCOLO: 09/0079007-5  
APELAÇÃO 10070/TO  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI  
RECURSO ORIGINÁRIO: 1918/02  
REFERENTE: (AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA Nº 1918/02 
DA 3ª VARA CIVEL)  
APELANTE: ARLINDO PERES FILHO  
ADVOGADO(S): EDER MENDONÇA DE ABREU E OUTRO  
APELADO: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL  
ADVOGADO: ALBERY CESAR DE OLIVEIRA  
RELATOR: AMADO CILTON - TERCEIRA TURMA CÍVEL-1ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
98/0008255-2  

 
PROTOCOLO: 09/0079008-3  
APELAÇÃO 10071/TO  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI  
RECURSO ORIGINÁRIO: 64541-7/07  
REFERENTE: (AÇÃO DECLARATORIA Nº 64541-7/07 DA 3ª VARA CIVEL)  
APELANTE: BANCO DIBENS S/A.  
ADVOGADO(S): MÁRCIO ROCHA E OUTRO  
APELADO: CARMEN DEA RODRIGUES DA SILVA  
ADVOGADO: DENISE ROSA SANTANA FONSECA  
RELATOR: JOSÉ NEVES - PRIMEIRA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0079009-1  
APELAÇÃO 10072/TO  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI  
RECURSO ORIGINÁRIO: 58136-0/08  
REFERENTE: (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 58136-0/08 DA 3ª VARA CIVEL)  
APELANTE: FIGUEIREDO E FAUSTINO LTDA  
ADVOGADO: JEANE JAQUES LOPES DE CARVALHO  
APELADO: BANCO ITAÚ - S/A  
ADVOGADO: LUCIANNE DE OLIVEIRA CÔRTES RODRIGUES DOS SANTOS  
RELATOR: MOURA FILHO - TERCEIRA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0079010-5  
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1550/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: A. 85043-2/09  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 85043-2/09 DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE 
ARAGUACEMA-TO)  
SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO  
SUSCITADO: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE ARAGUACEMA-TO  
RELATOR: ANTÔNIO FÉLIX - 1ª CÂMARA CRIMINAL  
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DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
04/0036106-0  

 
PROTOCOLO: 09/0079011-3  
APELAÇÃO 10073/TO  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI  
RECURSO ORIGINÁRIO: 2912/07  
REFERENTE: (AÇÃO REIVINDICATORIA C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃP DE TUTELA Nº 2912/07 DA 3ª VARA CIVEL)  
APELANTE: WILMA FERNANDES DE AMORIM DOS SANTOS  
ADVOGADO(S): GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS E OUTRO  
APELADO: CARMOSINA DE SOUSA VIANA  
ADVOGADO(S): LUCIANNE DE OLIVEIRA CÔRTES RODRIGUES DOS SANTOS E 
OUTRO  
RELATOR: JOSÉ NEVES - PRIMEIRA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0079013-0  
APELAÇÃO 10074/TO  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI  
RECURSO ORIGINÁRIO: 46484-6/07  
REFERENTE: (AÇÃO DE COBRANÇA Nº 46484-6/07 DA 3ª VARA CIVEL)  
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A  
ADVOGADO(S): CLÉO FELDKIRCHER E OUTRO  
APELADO: ARLINDO PERES  
ADVOGADO: SÉRGIO VALENTE  
RELATOR: MOURA FILHO - TERCEIRA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0079016-4  
APELAÇÃO 10075/TO  
ORIGEM: COMARCA DE GURUPI  
RECURSO ORIGINÁRIO: 46481-1/07  
REFERENTE: (AÇÃO DE COBRANÇA Nº 46481-1/07 3ª VARA CIVEL)  
APELANTE: BANCO ITAU S/A  
ADVOGADO: IVANILSON DA SILVA MARINHO  
APELADO: ARLINDO PERES  
ADVOGADO: SÉRGIO VALENTE  
RELATOR: AMADO CILTON - TERCEIRA TURMA CÍVEL-1ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0079022-9  
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 2413/TO  
ORIGEM: COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: 95635-4/09  
REFERENTE: (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 95635-4/09 DA VARA CRIMINAL)  
T.PENAL: ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CODIGO PENAL BRASILEIRO  
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECORRIDO: VALTER BENTO DA LUZ  
DEFEN. PÚB: ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA  
RELATOR: AMADO CILTON - TERCEIRA TURMA CRIMINAL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO: 09/0079091-1  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10000/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO:  
REFERENTE: (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 10.9909-9/09, DA 3ª VARA DE 
FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE PALMAS/TO)  
AGRAVANTE: O. M. C.  
ADVOGADO(S): GISELE DE PAULA PROENÇA E OUTRO  
AGRAVADO(A): G. M. N.  
ADVOGADO(S): EULERLENE ANGELIM GOMES FURTADO E OUTRA  
RELATOR: LUIZ GADOTTI - QUARTA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
07/0058330-0  
COM PEDIDO DE LIMINAR  

 
PROTOCOLO: 09/0079092-0  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10001/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: A. 56619-0  
REFERENTE: (AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Nº 56619-0/09 DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEDRO AFONSO-TO)  
AGRAVANTE: JOSÉ WELINGTON MARTINS TOM BELARMINO, PANTALEÃO 
TAVARES NETO E RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS TRANQUEIRA FILHO  
ADVOGADO: MARCELO MARTINS BELARMINO  
AGRAVADO(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATOR: DANIEL NEGRY - QUARTA TURMA CÍVEL-1ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  
COM PEDIDO DE LIMINAR  
IMPEDIMENTO DES: CARLOS SOUZA - JUSTIFICATIVA: CONFORME MEMORANDO 
004/2009.  

 
PROTOCOLO: 09/0079094-6  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10002/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: A. 105854-6  
REFERENTE: (AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA Nº 105854-6/09 DA 4ª 
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS-TO)  
AGRAVANTE: MARIVALDO MARTINS SOUSA  
ADVOGADO: JACKELINE OLIVEIRA GUIMARÃES  
AGRAVADO(A): ELIANE JOSÉ LOPES  
RELATOR: JACQUELINE ADORNO - QUINTA TURMA CRIMINAL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

COM PEDIDO DE LIMINAR  
IMPEDIMENTO DES: CARLOS SOUZA - JUSTIFICATIVA: CONFORME MEMORANDO 
004/2009.  

 
PROTOCOLO: 09/0079099-7  
HABEAS CORPUS 6075/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO:  
IMPETRANTE: JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES  
PACIENTE: ELISMAR MARTINS FERREIRA  
ADVOGADO: JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES  
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA-TO  
RELATOR: JACQUELINE ADORNO - 2ª CÂMARA CRIMINAL  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  
COM PEDIDO DE LIMINAR  
IMPEDIMENTO DES: CARLOS SOUZA - JUSTIFICATIVA: CONFORME MEMORANDO 
004/2009.  

 
PROTOCOLO: 09/0079110-1  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10003/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO:  
REFERENTE: (AÇÃO ORDINÁRIA Nº 11.0800-4/09 DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE ARAGUAÍNA/TO)  
AGRAVANTE: REJÂNIO GOMES BUCAR E ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA  
ADVOGADO: ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA  
AGRAVADO(A): ARRANQUE CONSTRUTORA LTDA.  
ADVOGADO : MARIA DE FÁTIMA MELO ALBUQUERQUE CAMARANO  
RELATOR: JOSÉ NEVES - PRIMEIRA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
09/0072722-5  
COM PEDIDO DE LIMINAR  
 
PROTOCOLO: 09/0079112-8  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10004/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: A. 60438-5/09  
REFERENTE: (AÇÃO PAULIANA Nº 60438-5/09 DA ÚNICA VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO)  
AGRAVANTE: WILSENIR MARTINS DIAS E MANOEL MARTINS FILHO  
ADVOGADO(S): PAULO BASSO VIEIRA E OUTROS  
AGRAVADO(A): MAURO SOUTO DOS SANTOS  
RELATOR: LUIZ GADOTTI - QUARTA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
07/0057556-1  
COM PEDIDO DE LIMINAR  
 
PROTOCOLO: 09/0079114-4  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10005/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: A. 60439-3/09  
REFERENTE: (AÇÃO PAULIANA Nº 60439-3/09 DA ÚNICA VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO)  
AGRAVANTE: WILSENIR MARTINS DIAS, KARLA PAULINE MARTINS DIAS E CARLOS 
EDUARDO MARTINS DIAS  
ADVOGADO(S): PAULO BASSO VIEIRA E OUTROS  
AGRAVADO(A): MAURO SOUTO DOS SANTOS  
RELATOR: LUIZ GADOTTI - QUARTA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
07/0057556-1  
COM PEDIDO DE LIMINAR  
 
PROTOCOLO: 09/0079122-5  
HABEAS CORPUS 6076/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO:  
IMPETRANTE: VALDEMIR GONZAGA DE MELO  
PACIENTE: VALDEMIR GONZAGA DE MELO  
ADVOGADO(S): VAGNER RICARDO HORIO E OUTRO  
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA 
COMARCA DE PALMAS - TO  
RELATOR: JOSÉ NEVES - 2ª CÂMARA CÍVEL  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  
COM PEDIDO DE LIMINAR  
IMPEDIMENTO DES: CARLOS SOUZA - JUSTIFICATIVA: CONFORME MEMORANDO 
004/2009.  
 
PROTOCOLO: 09/0079123-3  
HABEAS CORPUS 6077/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO:  
IMPETRANTE: SANDRA APARECIDA ROCHA DI PRÓSPERO  
PACIENTE: LUIZ RICARDO PAIVA DA SILVA  
ADVOGADO: SANDRA APARECIDA DI PRÓSPERO  
IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GURUPI - 
TO  
RELATOR: MOURA FILHO - 1ª CÂMARA CRIMINAL  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  
COM PEDIDO DE LIMINAR  
IMPEDIMENTO DES: CARLOS SOUZA - JUSTIFICATIVA: CONFORME MEMORANDO 
004/2009.  
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PROTOCOLO: 09/0079124-1  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10006/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: A. 6325-1  
REFERENTE: (AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Nº 6325-
1/04 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS-TO)  
AGRAVANTE: PAULO LÁZARO LACERDA DE FREITAS E JOÃO ALVES MAGALHÃES 
NETO  
ADVOGADO(S): PEDRO D. BIAZOTTO E AIRTON ALOISIO SCHUTZ  
AGRAVADO(A): CARMEN ANTONIA DOS SANTOS BORGES FONSECA  
ADVOGADO(S): MARLY COUTINHO AGUIAR E PAULA CRISTINA DE MOURA SILVA  
RELATOR: LIBERATO PÓVOA - SEGUNDA TURMA CÍVEL-1ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009  

 
PROTOCOLO : 09/0079127-6  
EMBARGOS DE TERCEIRO 1507/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: AC 8060/08  
REFERENTE: (APELAÇÃO CÍVEL Nº 8260/08 DO TJ-TO)  
EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS BUENO BEZERRA  
ADVOGADO: ROMEU ELI VIEIRA CAVALCANTE  
EMBARGADO: MARINES GOMES DE SOUZA ARAÚJO, EDMILSON SARAIVA DE LIMA 
E EDER SARAIVA  
RELATOR: MARCO VILLAS BOAS - QUINTA TURMA CÍVEL-2ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
08/0068707-8  
COM PEDIDO DE LIMINAR  

 
PROTOCOLO: 09/0079129-2  
AGRAVO DE INSTRUMENTO 10007/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO: A. 43510-9  
REFERENTE: (AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE Nº 43510-9/09  
DA ÚNICA VARA CÍVEL DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA-TO)  
AGRAVANTE: ZORMIRO TOMAIN, JOSÉ EMÍLIO TOMAIN, JOSÉ PATRÍCIO DOS 
SANTOS E NELSON SEBASTIÃO TOMAIN  
ADVOGADO: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ  
AGRAVADO(A): MOACIR RODRIGUES GALLEGO  
ADVOGADO: CELSO RODRIGUES GALLEGO  
RELATOR: LIBERATO PÓVOA - SEGUNDA TURMA CÍVEL-1ª CÂMARA  
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR PROCESSO 
98/0007709-5  
COM PEDIDO DE LIMINAR  

 
PROTOCOLO: 97/0006657-1  
MANDADO DE SEGURANÇA 1895/TO  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
RECURSO ORIGINÁRIO:  
IMPETRANTE: TRI-AGRO PECUÁRIA E AGRÍCOLA S/A  
ADVOGADO(S): JUVENAL ANTÔNIO DA COSTA E MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO 
COSTA  
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
LITISC. NE: TERZO TURRIN  
RELATOR: JOSÉ NEVES - TRIBUNAL PLENO  
REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/11/2009, PREVENÇÃO POR 
DESEMBARGADOR  
IMPEDIMENTO DES: DANIEL NEGRY - JUSTIFICATIVA: CONFORME DESPACHO DE 
FLS. 322.  

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALMAS 
Vara Cível 

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Nº. PROCESSO: 1.088/03 – ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA  
Requerente: Hilda Ribeiro Cardoso  
Adv.: Adonilton Soares da Silva  
Requerido: Espólio de José Francisco Cardoso  
DECISÃO: “(...) Considerando o laudo de avaliação de fls. 60/61, intimem-se a 
inventariante por seu procurador para no prazo de 10 (dez) dias adequar o valor da causa, 
conforme laudo de fls. 60 e em conseqüência fazer a complementação das custas iniciais. 
Almas, TO, 26/08/2009, Luciana Costa Aglantzakis – Juíza Titular desta Comarca.” Eu, 
Ludmilla Rodrigues Suarte e Souza, Escrivã Interina do Cível e Família desta Comarca, 
respondendo por portaria, digitei e conferi, por determinação judicial. Em 13/11/2009.  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Nº. PROCESSO: 2007.0009.6632-9/0 USUCAPIÃO  
Requerente: Simião Paes Bandeira  
Adv.: Heraldo Rodrigues Cerqueira – OAB/TO 259-B  
Adv.: DOMÍCIO CAMELO SILVA – OAB/GO 9.068  
Requerido: J. M. Ouriques Participações LTDA  
Adv.: Adonilton Soares da Silva OAB/TO 1.023  
DECISÃO: “(...) Suprida a irregularidade da representação, designo audiência de 
conciliação oportunidade em que as partes devem especificar as provas que pretendem 
produzir e identificar eventuais pontos controvertidos. A audiência preliminar será no dia 
09/12/2009 ás 09:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente e os advogados via DPJ. 
Almas, TO, 11/11/2009, Luciana Costa Aglantzakis – Juíza Titular desta Comarca.” Eu, 
Ludmilla Rodrigues Suarte e Souza, Escrivã Interina do Cível e Família desta Comarca, 
respondendo por portaria, digitei e conferi, por determinação judicial. Em 13/11/2009.  

 

ALVORADA 
1ª Vara Cível 

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N. 2008.0001.5368-7 – EMBARGOS À EXECUÇÃO.  
Embargante: Juarez de Paula e Silva Filho.  
Advogado: Dr. Ibanor Antonio de Oliveira – OAB/TO 128-B  
Embargado: Banco do Brasil S/A  
Advogado: Dr. Albery César de Oliveira – OAB/TO 156-B  
Intimação das partes, através de seus procuradores. Despacho: “(...). Considerando a 
alegação contida no apelo (prescrição), cuja tese se acolhida, implicará na perda ao direito 
à ação executiva; a prudência recomenda que a execução seja suspensa. Assim, recebo o 
apelo retro, no duplo efeito. Intime-se o apelado para, querendo, manifestar-se. Prazo de 
15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, como ou sem manifestação, remeta-se ao 
Distribuidor Judicial do TJ/TO. Considerando o recebimento do apelo no duplo efeito,os 
autos principais deverão permanecer apensados, pois, em tese, poderão ser úteis ao 
TJ/TO. Intime-se ambas as partes. Alvorada,...”.  

 
AUTOS N. 2007.0010.2014-3 (1.042/97) – EXECUÇÃO FORÇADA  
Exeqüente: Darla Graziela Batista Rodrigues.  
Advogado: Dr. Leomar Pereira da Conceição – OAB/TO 174-A.  
Executada: Suely Moleiro.  
Advogada: Dra. Edilaine de Castro Vaz – OAB/TO 2346-A  
Intimação da executada, através de sua procuradora. Despacho “Intime-se a executada 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o cumprimento do acordo, sob pena de 
execução. Transcorrido o prazo, volvam conclusos em mãos. Alvorada,...”  

 
AUTOS N. 2006.0009.3813-0 (2.285/03) – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – 
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.  
Exeqüente: Banco do Brasil S/A.  
Advogado: Dr. Antonio Pereira da Silva – OAB/TO 17  
Executado: Jorge Miguel.  
Advogado: Nihil.  
Intimação do exeqüente, através de seu procurador, para, no prazo legal, manifestar-se 
nos autos acima identificados, requerendo o que achar de direito, vez que a precatória 
para citação foi devolvida por falta de preparo.  

 
AUTOS N. 2009.0009.0454-0 – MONITÓRIA.  
Requerente: Aparecido Paulo Dias.  
Advogado: Dr. Luis Cláudio Barbosa – OAB/TO 3337  
Requerido: Joaquim Agnaldo Oliveira.  
Advogado: Nihil.  
Intimação do requerente, através de seu procurador. Despacho: “(...). Indefiro a justiça 
gratuita, vez que o requerente constituiu advogado residente em Gurupi. Logo, quem pode 
pagar advogado para se deslocar de Gurupi à Alvorada, efetivamente, tem condições de 
pagar as custas que, presume-se, muito menor que o valor. Observando-se que se trata 
de procedimento ordinário, o que implicará o deslocamento do causídico mais de uma vez. 
Portanto, deverá recolher as custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
arquivamento. Intime-se. Alvorada,...”. Obs. Valor das custas 101,25 e taxa judiciária 
R$57,50, cujos valores deverão ser depositados na Conta da Receita Estadual, via DARE 
– Documento de Arrecadação da Receita Estadual – podendo ser adquirido no site: 
www.sefaz.to.gov.br, Código de Custas Processuais 405 – Código de Taxa Judiciária 401 - 
Município/Destino: Alvorada 170070-7, e ainda o valor de R$128,00, referente a 
locomoção (citação do executado), a ser depositado na conta corrente do oficial de justiça 
Adroes Schleder Shcmitz, conta corrente n. 0685717-5, Agencia: 0590-8, Banco: Bradesco 
S/A, cpf n. 328.601.701-97.  

 
AUTOS N. 2009.0002.2116-8 – DECLARATÓRIA.  
Requerente: HBC – Industria e Comercio de Alimentos Importação e Exportação Ltda.  
Advogado: Dr. José Airton de Freitas – OAB/MG 47.896  
Requeridos: Domingos Pereira de Ávila Junior e Henrique Pereira de Ávila.  
Advogado: Dr. Marcio Francisco dos Reis – OAB/GO 14969.  
Intimação do requerente, através de seu procurador. Despacho: “(...). Vista ao requerente 
da contestação e documentos. Prazo de 10 (dez) dias. Alvorada,...”.  

 
AUTOS N. 2009.0001.9359-8 – DECLARATÓRIA.  
Requerente: HBC – Industria e Comercio de Alimentos Importação e Exportação Ltda.  
Advogado: Dr. José Airton de Freitas – OAB/MG 47.896  
Requeridos: Domingos Pereira de Ávila Junior e Henrique Pereira de Ávila.  
Advogado: Dr. Marcio Francisco dos Reis – OAB/GO 14969.  
Intimação do requerente, através de seu procurador. Despacho: “(...). Vista ao requerente 
da contestação e documentos. Prazo de 10 (dez) dias. Alvorada,...”.  

 
AUTOS N. 401/93 – INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.  
Requerente: Araguaia Realização e Promoções de Leiloes Ltda e Outros.  
Advogado: Dr. Albery César de Oliveira – OAB/TO 156-B  
Requerido: Roquelane Machado.  
Advogado: Dr. Ibanor Antonio de Oliveira – OAB/TO 128-B  
Intimação das partes, através de seus procuradores, dando-lhes conhecimento do retorno 
dos autos supra do Egrégio TJ/TO, bem como, intimá-los, para no prazo de 15 (quinze) 
dias manifestarem-se nos mesmos, requerendo o que achar de direito.  

 
AUTOS N. 2007.0004.7612-7 – DISSOLUÇÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE 
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.  
Requerente: Vilmar Rodrigues da Silva  
Advogada: Dra. Marleide Luiz de Fátima Bernardes – OAB/TO 3806.  
Requerido: Leomar Pereira da Conceição.  
Advogado: Dr. Leomar Pereira da Conceição – OAB/TO 174-A  
Intimação do requerido, através de seu procurador. Despacho: “(...). Visando estabelecer o 
contraditório, manifeste-se o requerido a respeito da alegação do requerente, caso que, se 
for o caso, deverá adotar todas as providencias efetivas, sob sua responsabilidade, 
visando possibilitar o cumprimento do acordo. Por fim, alerto que não serei 
condescendente na aplicação da multa pecuniária, caso vislumbre medida 
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procrastinatórias por parte do requerido. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos em 
mãos. Alvorada,...”.  

 
AUTOS N. 2009.0006.3227-3 – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT C/C 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  
Requerentes: Marcela Rosangela da Silva Neves, Márcia Renata da Silva Neves, Márcio 
Rogério da Silva Neves e Rosilda Francisca das Neves da Silva.  
Advogado(s): Drs. Aldaiza Dias Barroso Borges – OAB/TO 4.230-A  
Requerida: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A.  
Advogado: Dr. Vinícius Ribeiro Alves Caetano – OAB/TO 2.040  
Intimação da requerente, através de sua procuradora, para, no prazo legal, impugnar a 
contestação apresentada às fls. 56/90.  

 
AUTOS N. 2006.0007.0292-7 – EMBARGOS À EXECUÇÃO  
Embargantes: Ferreira e Coutinho Ltda, Jair Alves Ferreira Junior e Mônica F. Coutinho 
Alves  
Advogado(s): Dr. Henrique Pereira Santos – OAB/TO 53  
Embargado: Banco do Brasil S/A.  
Advogado(s): Dr. Albery César de Oliveira – OAB/TO 156-B  
Intimação do embargado, através de seu procurador, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
manifestar-se nos autos acima identificados, quanto ao Laudo Pericial de fls. 85/133.  

 
AUTOS N. 2009.0005.8385-0 – COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 
DANOS  
Requerente: Sueli Mota de Oliveira.  
Advogado(s): Drs. Aldaiza Dias Barroso Borges – OAB/TO 4.230-A  
Requeridos: Odair Mereciano Maciel Junior e Município de Talismã/TO.  
Advogado dos requeridos: Dr. Miguel Chaves Ramos – OAB/TO 514  
Intimação da requerente, através de sua procuradora, para, no prazo legal, impugnar às 
contestações apresentadas pelos requeridos (fls. 29/58).  

 
AUTOS N. 2006.0010.0965-6 (2.447/04) – CAUTELAR DE ARRESTO.  
Requerente: João da Cruz.  
Advogado: Dr. Albery César de Oliveira – OAB/TO 156-B  
Requerido: Wilson Tomasi  
Advogado: Dr. Ibanor Antonio de Oliveira. – OAB/TO 128  
Intimação das partes, através de seus procuradores. Sentença: “(...). Isto posto, acolho a 
pretensão de João da Cruz formulada em face de Wilson Tomasi na ação cautelar de 
arresto. Caso que consolido a liminar proferida às fls. 13/16, nos termos da 
fundamentação supra que, para todos os efeitos passa a integrar este dispositivo, bem 
como determino a execução do arresto, convertendo-se em penhora, nos termos do art. 
818/CPC. Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios, ora fixados no 
percentual de R$800,00 (oitocentos reais), bem como no ressarcimento das custas inicias. 
Por fim, no pagamento das custas processuais. Prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
intimação desta sentença (art. 738/CPC). Junte-se cópia desta sentença e da respectiva 
intimação nos autos principais. Devolva-se ao requerente, mediante recibo, a nota 
promissória de fl. 10. Cumpridas todas as diligências acima, e transitado em julgado, 
arquivem-se com baixa. PRI. Alvorada,...”. Obs. Valor das custas 32,20, cujo valor deverá 
ser depositado na Conta da Receita Estadual, via DARE – Documento de Arrecadação da 
Receita Estadual – podendo ser adquirido no site: www.sefaz.to.gov.br, Código de Custas 
Processuais 405 –Município/Destino: Alvorada 170070-7.  

 
AUTOS N. 2006.0010.0964-8 (2.489/05) – EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO 
DE LIMINAR.  
Embargantes: Manoel Luiz Fagundes  
Advogado: Dr. Ibanor Antonio de Oliveira. – OAB/TO 128  
Embargado: João da Cruz.  
Advogado: Dr. Albery César de Oliveira – OAB/TO 156-B  
Intimação das partes, através de seus procuradores. Sentença: “(...). Isto posto, indefiro a 
pretensão de Manoel Luiz Fagundes formulada na ação de embargos de terceiro 
apresentada em face de João da Cruz, vez que o embargante não obteve êxito em 
comprovar que o trator “arrestado” na ação cautelar de arresto preparatória era de sua 
propriedade. Caso que julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do 
art. 1.053 c/c art. 269, I, ambos do CPC. Considerando que o embargante litigou de forma 
temerária, postulando vantagem indevida, tendo postergado indevidamente a prestação 
jurisdicional: reputo-o litigante de má fé, bem como considero sua conduta atentatória à 
dignidade da justiça, vez que sobrestou a execução forçada; condeno o embargante 
Manoel Luiz Fagundes ao pagamento de multa, no percentual de 20% (vinte por cento), do 
valor atualizado da execução forçada em benefício do embargado João Cruz (exequente), 
nos termos do art. 601/CPC. Condeno ainda o embargante ao pagamento de honorários 
advocatícios, ora fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4º/CPC. 
E, ainda, nas custas processuais, vez que a assistência judiciária somente poderá 
contemplar aos necessitados, desde que ajam de boa fé. Prazo de 15 (quinze) dias, para o 
recolhimento. Caso contrário expeça-se a certidão. Transitado em julgado, e cumprida a 
determinação supra (custas), arquive-se com baixa. PRI. Alvorada,...”. Obs. Valor das 
custas 55,40 cujo valor deverá ser depositado na Conta da Receita Estadual, via DARE – 
Documento de Arrecadação da Receita Estadual – podendo ser adquirido no site: 
www.sefaz.to.gov.br, Código de Custas Processuais 405 –Município/Destino: Alvorada 
170070-7.  

  

1ª Vara Criminal 
  

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS  
 

AUTOS: AÇÃO PENAL Nº 2008.0000.5571-5  
Autor: Ministério Público  
Acusado: Naaçon Alves de Souza  
DE: NAAÇON ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, natural de Poções/BA, nascido aos 
21/06/1953, filho de Josué Dias de Souza e Justina Alves de Souza, portador do CPF nº 
013.966.538-21, estando em lugar incerto e não sabido.  
FINALIDADE: CITAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Prévia, através 
de advogado, sobre a acusação que lhe é feita nos autos supra referidos, podendo “argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da 

audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, 
independentemente e intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá 
requerer, previamente, a intimação das testemunhas.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS  

 
AUTOS: AÇÃO PENAL Nº 2008.0000.5590-1  
Autor: Ministério Público  
Acusado: Renato Nunes Cavalcante  
DE: RENATO NUNES CAVALZA, brasileiro, casado, natural de Marabá/PA, filho de Isaac 
Rodrigues da Silva e Mariana Nunes Cavalvante, portador do CPF nº 380.092.002-63, 
estando em lugar incerto e não sabido.  
FINALIDADE: CITAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Prévia, através 
de advogado, sobre a acusação que lhe é feita nos autos supra referidos, podendo “argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da 
audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, 
independentemente e intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá 
requerer, previamente, a intimação das testemunhas.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS  

 
AUTOS: AÇÃO PENAL Nº 2007.0000.4851-6  
Autor: Ministério Público  
Acusada: Maria Lucelia Pereira da Silva  
DE: MARIA LUCELIA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, estudante, natural de 
Porangatu/GO, nascido aos 21/07/1978, filho de Carlito Pereira da Silva e Izabel Batista da 
Silva, estando em lugar incerto e não sabido.  
FINALIDADE: CITAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Prévia, através 
de advogado, sobre a acusação que lhe é feita nos autos supra referidos, podendo “argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da 
audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, 
independentemente e intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá 
requerer, previamente, a intimação das testemunhas.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS  

 
AUTOS: AÇÃO PENAL Nº 2007.0000.9350-3  
Autor: Ministério Público  
Acusado: Carlos Roberto da Silva  
DE: CARLOS ROBERTO DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, natural de 
Uberlândia/MG, nascido aos 21.03.1973, filho de Leodeniz Pereira da Silva e Maria Helena 
da Silva, portador do CPF nº 003.057.396-38, estando em lugar incerto e não sabido.  
FINALIDADE: CITAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Prévia, através 
de advogado, sobre a acusação que lhe é feita nos autos supra referidos, podendo “argüir 
preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da 
audiência de instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, 
independentemente e intimação. Se houver necessidade, o(a) acusado(a) deverá 
requerer, previamente, a intimação das testemunhas.  

 

ANANÁS 
1ª Vara Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS  

 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Meritíssimo Juiz De Direito da Vara Cível, de 

Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, 
etc.  

FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania da Vara Cível, de Família e Sucessões, Infância e Juventude, 
processam os termos da Ação de GUARDA, registrado sob o nº 1544/2004, na qual figura 
como requerente GERONIMO MENDES DOS SANTOS brasileiro, casado, lavrador, 
residente e domiciliada, na Rua Jerusalém, s/n, Riachinho/TO, e requerido NELMO 
GERALDO DE AQUINO, brasileiro, casado, com endereço incerto e não sabido, conforme 
informação constante nos autos, é o presente para CITAR NELMO GERALDO DE 
AQUINO, para os termos da presente ação, valendo a presente CITAÇÃO para todos os 
atos e termos do processo até a sentença que declarar a procedência ou não da presente 
ação, e para, querendo, contestá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a de que 
caso, não seja contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor na inicial ( art. 285 e 319 do CPC E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será 
publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as 
penas da Lei. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Ananás - TO, aos 12 DE 
NOVEMBRO DE 2009 (12/11/2009). Ass. Baldur Rocha Giovannini – Juiz de Direito  

 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS  

 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Meritíssimo Juiz De Direito da Vara Cível, de 

Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, 
etc.  

FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania da Vara Cível, de Família e Sucessões, Infância e Juventude, 
processam os termos da Ação de ALIMENTOS, registrado sob o nº 1.152/2002, na qual 
figura como requerente C.F.R., Menor impúbere representado por sua genitora, VERA 
LUCIA FERREIRA MOURA, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada no Setor 
Popular, Angico/TO, e requerido ANTONIO LOPES RIBEIRO, brasileiro, solteiro, com 
endereço incerto e não sabido, conforme informação constante nos autos, é o presente 
para CITAR ANTONIO LOPES RIBEIRO, para os termos da presente ação, valendo a 
presente CITAÇÃO para todos os atos e termos do processo até a sentença que declarar 
a procedência ou não da presente ação, e para, querendo, contestá-la, no prazo de 15 
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(quinze) dias, cientificando-a de que caso, não seja contestada, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial ( art. 285 e 319 do CPC E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard 
do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Ananás - TO, aos 12 DE NOVEMBRO DE 2009 (12/11/2009). Ass. Baldur 
Rocha Giovannini – Juiz de Direito  

 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS  

 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Meritíssimo Juiz De Direito da Vara Cível, de 

Família e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, 
etc.  

FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Escrivania da Vara Cível, de Família e Sucessões, Infância e Juventude, 
processam os termos da Ação de ALIMENTOS, registrado sob o nº 1.152/2002, na qual 
figura como requerente C.F.R., Menor impúbere representado por sua genitora, VERA 
LUCIA FERREIRA MOURA, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada no Setor 
Popular, Angico/TO, e requerido ANTONIO LOPES RIBEIRO, brasileiro, solteiro, com 
endereço incerto e não sabido, conforme informação constante nos autos, é o presente 
para CITAR ANTONIO LOPES RIBEIRO, para os termos da presente ação, valendo a 
presente CITAÇÃO para todos os atos e termos do processo até a sentença que declarar 
a procedência ou não da presente ação, e para, querendo, contestá-la, no prazo de 15 
(quinze) dias, cientificando-a de que caso, não seja contestada, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial ( art. 285 e 319 do CPC E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard 
do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Ananás - TO, aos 12 DE NOVEMBRO DE 2009 (12/11/2009). Ass. Baldur 
Rocha Giovannini – Juiz de Direito  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam os advogados das partes requerentes e requerida intimada dos autos processual 

abaixo  
 

AUTOS DE Nº 769/99  
Autor BUSCA E APREENSÃO DE MENOR  
REQUERENTE: MARIA Lucivan da Silva  
Adv: Dr Onofre Marques de Melo  
INTIMAÇÃO: das partes da sentença de fls. 34 dos autos em epigrafe, cuja parte 
dispositiva é que segue: “ DECIDO...desta forma, não havendo possibilidade de 
prosseguimento do feito, sem que o ato ordenado seja cumprido, com fulcro no artigo. 267, 
III, § 1º do CPC, determino seu arquivamento, observadas as cautelas de praxe, face ao 
desinteresse da autora . sem custas. P.R.I. Ananás, 10 de novembro de 2009. Baldur 
Rocha Giovannini. Juiz de Direito.”  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam os advogados das partes intimados do to processual abaixo.  
 

AUTOS Nº 2008.0007.9013-0  
Ação: IMISSÃO DE Posse  
Requerente: CELTINS-CIA DE COMPANHIA de Energia ELETRICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS/TO  
ADV: DR. SERGIO FONTANA  
ADV: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA  
REQUERIDO: JOSÉ ADAIL ALVES DE SOUSA E ANTONIO RODRIGUES SOUSA  
ADV: DR. Renilson Rodrigues de Castro  
Intimação para comparecer na audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 
para o dia 04 de fevereiro de 2010, às 15h00m, cujas testemunhas deverão comparecer 
ao ato independente de intimação, salvo requerimento neste sentido no prazo de legal 
com o devido deposito do respectivo rol em cartório, registrando-se que prevalecerá para 
fins de intimação o endereço indicado nos autos, conforme dispõe o artigo 238, parágrafo 
único, do CPC.  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam os advogados das partes intimados do to processual abaixo.  
 

AUTOS Nº 2009.0004.7250-0  
Ação: MANUTENÇÃO DE POSSE  
Requerente: JULIO CESAR EDUARDO  
ADV: DR ADWARDYS BARROS VIINHAL  
Adv: Jocélio Nobre  
REQUERIDO: JOÃO PEREIRA LEITE E OUTROS  
Adv: Drª Avanir Alves Couto Ferandes  
Intimação do despacho de fls 217 vº a seguir transcritos: nos termos do artigo 431-A do 
CPC, designo audiência para ter inicio à produção de prova dia 24 de novembro de 2009, 
às 08h30m.. Intimem-. A pericia terá inicio no local do litígio, na água branca. O laudo 
deverá ser apresentando no prazo de dez dias da data da perícia. Intimem-se. Ananás, 11 
de novembro de 2009. Baldur Rocha Giovanini. Juiz de Direito.  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam os advogados das partes intimados do to processual abaixo.  
 

AUTOS Nº 20090010.4232-1  
Ação: SEPARAÇÃO CONSENSUAL DE MUTUO CONSENTIMENTO  
Requerente: VERISSIMO RODRIGUES PARESNTE E NÚBIA LAFAETE PASSOS DE 
MOURA PARENTE  
ADV: DR. Renilson Rodrigues de Castro  
Intimação da advogado das partes para comparecer na audiência de ratificação de pedido 
de divórcio ou tentativa de reconciliação, designada para o dia 05 de fevereiro de 2010, às 
11h35m. a qual deverão comparecer autores, sob pena de arquivamento dos autos.  

 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Ficam os advogados das partes intimados do to processual abaixo.  
 

AUTOS Nº 2009.0008.9533-9  
Ação: divórcio litigioso  
Requerente: CLEIDE CARVALHO DA SILVA  
ADV: DR. hildebrando Carneiro Brito  
REQUERIDO: JONATAS PAZ DA SILVA  
CURADOR: DR Renilson Rodrigues de Castro  
Intimação do curador DR RENILSON RODRIGUES DE CASTRO nomeado CURADOR, 
para apresentar defesa no prazo legal.  

 

1ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

REF. AÇÃO PENAL Nº 2005.0001.8718-8  
Acusado: JOÃO EDIMILSON QUIXABA NASCIMENTO  
Advogada: Dra. Avanir Alves do Couto Fernandes - OAB/TO 1.338  
Pelo presente, fica a advogada acima identificada INTIMADA da audiência designada para 
o dia 25/11/2009, às 08:00 horas, no Fórum de Itaguatins/TO, referente aos autos de ação 
penal em epígrafe.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  

 
O Dr. Baldur Rocha Giovannin , Meritíssimo Juiz Substituto da Única Vara Criminal e 

Execuções Penais da Comarca de Ananás, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...  
FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou 

dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais em Ação Penal 401 
/ 05, que o Ministério Público, como Autor, move contra o acusado: João Marcos Martins 
Da Silva, brasileiro, solteiro, lavrado, nascido em 05.07.1981, natural de Tocantinópolis, 
filho de Cícero José Da Silva e Maria Antonia Da Silva, residente á Rua Professor Augusto 
Moreira, n.128 Ananás-TO , estando em lugar incerto e não sabido, denunciado como 
incurso nas sanções penais do artigo 155, do CPB, que conforme certidão por oficial de 
justiça, às fls. 29, verso, estar em local incerto e não sabido, para responder à acusação 
feita a sua pessoa nos autos de Ação Penal nº 401/05, por escrito, por meio de advogado, 
no prazo de 10(dez) dias, podendo, na resposta, argüir preliminares e alegar tudo o que 
interessem à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, até no máximo de 8 ( oito), qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. FICANDO-O advertido, de que não 
apresentada resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, o Juiz nomeará 
defensor para oferecê-los, concedendo-lhes vista dos autos por 10(dias) dias. Baldur 
Rocha Giovannini. Juiz Substituto. 

 

ARAGUAÇU 
Vara Cível 

  
EDITAL DE CITAÇÃO  
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N. 2009.0002.4359-5  
Ação: Usucapião  
Requerente: José Aldisio Tavares e Antonia Pereira Gomes  
Requerido: Espólio de Constantino Tavares de Figueiredo.  
Prazo: 30 dias  
Finalidade: Ficam as partes interessados CITADOS, referente os autos acima 
mencionado, esclarecendos que terão o prazo de 15 dias, para contestar a presente ação, 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo autor. Araguaçu-TO., 
28 de outubro de 2009. NELSON RODRIGUES DA SILVA. JUIZ DE DIREITO  

 

ARAGUAINA 
2ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM N. 105/09  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

01 — AÇÃO : DE EMBARGOS DO DEVEDOR Nº 2006.0001.9287-2  
Requerente: BRADESCO SEGUROS S/A  
Advogado: Dr.FLÁVIO SOUSA DE ARAÚJO OAB-2494-ATO  
Requerido: ESP. GENIVAL FRANCISCO BEZERRA  
INTIMAÇÃO do Advogado autor sobre o despacho de fls. 23, transcrito: “Cumpra-se o 
despacho retro, certificando acerca da tempestividade dos embargos. II – Se tempestivos, 
Intimem-se as partes a indicarem, no prazo de 10(dez) dias, motivadamente, quais provas 
pretendem produzir ou, do contrário, requer o julgamento antecipado da lide. O 
requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação, fica desde logo indeferido. 
Informe que devem indicar quais pessoas pretendem ouvir em depoimento (se for o caso), 
bem como arrolar as testemunhas, qualificando-as. III – Após, à conclusão para 
designação de eventual audiência. Araguaína -T0, em 07 de outubro de 2.009. (ass) Lilian 
Bessa Olinto – Juíza de Direito”.  

 
02- AÇÃO: DE BUSCA E APREENSÃO Nº 2008.0008.0477-7  
Requerente : CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA  
Advogado: DRª. PATRÍCIA AYRES DE MELO OAB-TO 2972  
Requerido: WEVERSON PEREIRA DE TOLEDO  
INTIMAÇÃO: do advogado autor sobre o despacho de fls.67 “ 1- INTIME-SE a parte 
autora, pessoalmente, por mandado ou carta precatória, para suprir a falta, manifestando 
sobre a petição de fls. 45/46, no prazo de (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 
processo e, de conseqüência, o arquivamento(CPC, ART.267§1º). Remeta-se 2- Intimem-
se. Cumpra-se. Araguaína/to, em 30 de setembro de 2.009(ass) Lilian Bessa Olinto – 
Juíza de Direito”.  
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03- AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS Nº 2008.0002.5115-8  
Requerente: JOSÉ LEOMAR MARTINS BRINGEL  
Advogado: DR ª ROSÂNGELA BAZAIA OAB-SP 80824  
Requerido: GUILHERME DE SOUSA CARVALHO  
Advogado: DR. MIGUEL VINICIUS DOS SANTOS OAB-TO 214  
INTIMAÇÃO: dos advogados da executada, sobre a desconstituição da penhora dos 
semoventes, conforme auto às fls. 72, bem assim de que fora realizado a penhora on line 
em face do executado, equivalente a R$.14.461,55(quatorze mil, quatrocentos e sessenta 
e um reais e cinqüenta e cinco centavos), bem assim sobre os despachos de fls. 86 e 90, 
conforme transcritos: “ I - CUMPRA-SE integralmente o despacho de fl. 84. II - DEFIRO 
conforme requerido à fls. 84v, para tanto, DESCONSTITUA-SE a penhora dos 
semoventes( fl.72) INTIMANDO-SE o Executado. III - Após, EXPEÇA-SE ordem eletrônica 
ao BANCO CENTRAL para penhora de ativos financeiros titularizados pelo Executado, até 
o valor indicado (CPC, art. 655-A). IV- Intime-se. Cumpra-se. (ass) indicado na 
execução.(CPC, art. 655-A).IV- Intime-se. Cumpra-se. Araguaína-TO, em 03 de novembro 
de 2.009. (ass) Lilian Bessa Olinto – Juíza de Direito” “ Despacho I- Intime-se o Executado 
da penhora realizada a fls. 88/89, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias (art.668 do 
CPC). Ii – Após, manifeste-se o Exequente. III – Intimem-se. Araguaína-T0, em 09 de 
novembro de 2.009. (ass) Lilian Bessa Olinto – Juíza de Direito”.  

 
04 - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS Nº 2008.0008.0506-4  
Requerente: MANOEL DIVINO ANDRADE SILVA  
Advogado: DR WANDER NUNES DE RESENDE OAB-T0 657  
Requerido: JOSÉ ADALBERTO SEGATTI  
INTIMAÇÃO do advogado autor do despacho de fls. 54: “ I – Conforme decisão de fls. 
46/47, remetam-se os autos, com urgência, a uma das Varas dos Feitos da Fazenda 
Pública da Comarca de Palmas-T0. II – Cumpra-se. Araguaína-T0, em 12 de agosto de 
2.009 (ass) Lilian Bessa Olinto – Juíza de Direito”.  

 
05 - AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 2006.0002.3409-5  
Requerente: CERÂMICA SOTEL LTDA  
Advogado: DRª HEDILA DO CARMO GIOVEDI OAB- SP 23606  
Requerido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A  
Advogado: BENEDITO NABARRO OAB-MA 3796  
INTIMAÇÃO dos advogados sobre o despacho de fls. 440 “ I – Ante a petição de fls. 
437/438, observando que no despacho de fls. 432 foi deferida apenas a perícia contável, 
sem prejuízo de despacho anterior, DEFIRO a perícia de engenharia, nomeando perita a 
Srª Uana Saraiva Braga, inscrita no CRA - Nacional sob o nº 2606525485. II – INTIME-SE 
para dizer se aceita i encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5(cinco) 
dias, advertindo-a que o laudo pericial deverá ser entregue em 30 (trinta) dias. III – 
INTIME-SE as partes a apresentarem quesitos e indicar assistência técnica, no prazo de 
05(cinco) dias. IV – Após apresentação da proposta, INTIME-SE a parte requerente para 
manifestar acerca dos honorários, devendo depositar o valor correspondente aos mesmos, 
no prazo de 10 (dez) dias. V – Intime-se. Cumpra-se. Araguaína-T0, em 09 de novembro 
de 2.009.(ass) Lilian Bessa Olinto – Juíza de Direito”.  

 
O6- AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO 2007.0003.7591-6  
Requerente: JOSÉ RICARDO BEZERRA  
Advogado: ADILSON RAMOS OAB- 1899  
Requerido: BANCO BRADESCO S/A  
Advogado: DANIEL DE MARCHI OAB- 104 - TO  
INTIMAÇÃO dos advogados sobre o despacho de fls. 181 “ I – Ante a recusa de fls. 179, 
nomeio perito o Sr. Maurício do Nascimento Ribeiro, bacharel em ciências contábeis. 
Intime-se para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 
5(cinco) dias, advertindo-o que o laudo pericial deverá ser entregue em 30(trinta) dias. II – 
Após apresentação da proposta, intime-se a parte requerente para manifestar acerca dos 
honorários , devendo depositar o valor correspondente aos mesmos, no prazo de 10 (dez) 
dias. III – Intimem –se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 24 de setembro de 2.009.(ass) Lilian 
Bessa Olinto – Juíza de Direito”  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM Nº. 111/2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

01 – AÇÃO: DE BUSCA E APREENSÃO Nº 2006.0002.5757-5 /0  
REQUERENTE(S): BANCO FIAT S/A  
ADVOGADO(S)...: DR. ALUIZIO NEY DE MAGALHAES AYRES – OAB/GO 6952.  
REQUERIDO(S)...: ABENICO WHELLINGTONS SOUSA BOLIVA.  
ADVOGADO(S)...: DR. ANDRE LUIZ BARBOSA DE MELO OAB – OAB/TO 1118.  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 96/66, transcrito: “(...) II. Após. 
INTIME-SE o requerido para comprovar o cumprimento do despacho de fls. 66, item “C”, 
sob pena de prosseguimento do feito. Araguaína/TO, em 24 de agosto de 2009 (ass) Lílian 
Bessa Olinto – Juíza de Direito”  

 
02 – AÇÃO: ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO Nº 2009.0002.5754-0 /0  
REQUERENTE(S): ROMILDO ANTONIO ALVES  
ADVOGADO(S)...: DR. ALDO JOSÉ PEREIRA – OAB/TO 331  
REQUERIDO(S)...: JOSE ALVES CARDOSO; LAURINDA DE JESUS CARDOSO; 
DUSLIRIO CARDOSO; ESMERALDA SOARES CARDOSO; RAULINO NAVES GONDIM; 
JEOVAH RIBEIRO DE ALMEIDA  
ADVOGADO(S)...: DR. ANDRE LUIZ BARBOSA MELO – OAB/TO 1118  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 69, transcrito: “I – DEFIRO o 
requerimento de fls.63, para tanto CITEM-SE os requeridos mencionados na petição, por 
edital (CPC, artigo 231), para, querendo, contestarem a ação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, cientes que, não contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pela parte autora (CPC, artigos 285 e 297. II – EXPEÇA-SE edital de 
citação, com prazo de 30 (trinta) dias, correndo o prazo da data da primeira publicação. 
AFIXE-SE o edital, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal de grande 
circulação (observar artigo 232, § 2º do CPC). III – Decorrido o prazo acima, cumpre-se o 
item III do despacho de fls. 56 IV- Intime-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, em 19 de outubro 
de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto – Juíza de Direito”  

 

03 – AÇÃO: ORDINÁRIA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE ATO JURÍDICO 
Nº 2009.0003.0348-2/0  
REQUERENTE(S): CHEVRON BRASIL LTDA  
ADVOGADO(S)...: DRª. MARIA DE LOURDES DA COSTA – OAB/TO 3008  
REQUERIDO(S)...: CERRADO COMERCIO DE DERICADOS DE PETROLEO LTDA  
ADVOGADO(S)...: ALEXANDRE GARCIA MARQUES – OAB/TO 1.874  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre a certidão de fls.58. CERTIDÃO, transcrita: “I – 
Certifico que, em cumprimento ao mandado em anexo dirigi-me ao endereço indicado nos 
dias 21,24,26,28/06/09, 08,10,13,16,17,21,23,27 e 30/07/09, em horário alternados, tendo 
sido informado por funcionários (frentistas) do Posto Radar, que o proprietário Sr. Leandro, 
sempre se encontrava viajando, porém no dia 30/07/09 às 07 h e 30 min., procedi a 
citação da Empresa Cerradão Comércio e Derivado de Petróleo LTDA, na pessoa do Sr. 
JOSÉ LEANDRO FEITOSA, que após ouvir a leitura do mandado recebeu a contra fé que 
lhe ofereci recusando-se, porém a exarar o seu ciente, decorrido o prazo legal pude 
verificar que o mesmo não pagou o débito porém deixei de proceder penhora de bens do 
executado por não localizar bens conforme a consulta feita ao C.R.I, desta cidade. Foram 
percorridos 105 KM para cumprimento deste mandado utilizando veículo próprio deste 
Oficial de justiça. O referido é verdade e dou fé. Araguaína, 14 de agosto de 2009.  

 
04 – AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2009.0010.2131-6 /0  
EMBARGANTE(S): CERRADÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
ADVOGADO(S)....: DR. ALEXANDRE GARCIA MARQUES – OAB/TO 1874  
EMBARGADO(S)..: CHEVRON BRASIL LTDA  
ADVOGADO(S)....: DRª. MARIA DE LOURDES DA COSTA – OAB/TO 3008  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 84, transcrito: “I – RECEBO os 
embargos, sem efeito suspensivo, posto que a ação principal não encontra-se garantida 
(CPC, art. 739-A) CERTIFIQUE-SE nos autos principais. II – Deixo para apreciar o pedido 
liminar após a resposta do Embargado. III – INTIME-SE o Exeqüente, ora Embargado 
para, querendo, impugnar os embargos em 15 (quinze) dias contestado o pedido, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (art. 285 e 
319, do CPC) IV- Intime-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, em 19 de outubro de 2009 (ass) 
Lílian Bessa Olinto – Juíza de Direito”  

 
05 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 2006.0005.9533-0 /0  
REQUERENTE(S): GLEISON RODRIGUES DOS SANTOS; WAGNER RODRIGUES DOS 
SANTOS; ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS; MARIA DINALVA SINHA DA SILVA  
ADVOGADO(S)...: DR. MIGUEL VINICIUS SANTOS – OAB/TO 214  
REQUERIDO(S)...: CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA  
ADVOGADO(S)...: DR. DEARLEY KUHN – OAB/TO 530  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 98, transcrito: “I – Defiro o 
requerimento de fls. 92. Prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 40, II). Araguaína/TO, em 01 
de outubro de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto – Juíza de Direito”  

 
06 – AÇÃO: DEPÓSITO Nº 2006.0006.1432-7 /0  
REQUERENTE(S): ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA  
ADVOGADO(S)...: DR. JULIO CESAR BONFIM – OAB/GO 9616; DRª. RENATA 
CRISTINA E. MORAIS – OAB/GO 20294; DR. FERNANDO SERGIO DA CRUZ E 
VASCONCELOS – OAB/GO 12548  
REQUERIDO(S)...: ANTONIO DA CONCEIÇÃO SILVA  
Advogado: (não constituído)  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre a sentença de fls. 82/83, transcrito: “(...) Diante do 
exposto, com fundamento no art. 267, III, §§ 1º e 2º, c/c o artigo 20, § 3º, ambos do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, 
condenando a parte autora, ao pagamento das custas, despesas processuais, caso haja, e 
honorários advocatícios, os quais, obsevada a tabela divulgada no site 
http://www.oabto.org.br/pdf/tabelaHonorarios.pdf, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se, 
Intime-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, em 22 de outubro de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto 
– Juíza de Direito”  

 
07 – AÇÃO: CAUTELAR INOMINADA Nº 2009.0009.8290-8 /0  
REQUERENTE(S): VIAÇÃO LONTRA – RUBENS GONÇALVES DE AGUIAR  
ADVOGADO(S)...: DRª. MARCIA REGINA FLORES – OAB/TO 604  
REQUERIDO(S)...: JOSE FILHO DUMOND  
Advogado: (não constituído)  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 82/83, transcrito: “ANTE O 
EXPOSTO, nos termos do artigo 267, VI, do vigente Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, e de conseqüência, REVOGO a 
liminar de fls. 53. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Sem custas. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se Cumpra-se. Araguaína/TO, em 22 de outubro de 2009 (ass) Lílian 
Bessa Olinto – Juíza de Direito”  

 
08 – DECLARATÓRIA DE NULIDADE Nº 2009.0010.4391-3 /0  
REQUERENTE(S): ANGELO CREMA MARZOLA JUNIOR  
ADVOGADO(S)...: DRª. LUCILIA VIEIRA LIMA ARAUJO – OAB/TO 452  
REQUERIDO(S)...: BANCO DA AMAZONIA S/A  
ADVOGADO(S)...: DR. ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB/TO 1334  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 229, transcrito: “I – Ante o 
prolongado estacionamento do processo, intime-se a parte autora, via de seu advogado, a 
manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, fixo prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, e conseqüente arquivamento, no 
termos do artigo 267, inciso II, do Código de Processo Civil. II – Caso não haja 
manifestação, intime-se a parte autora, pessoalmente, por mandado ou precatória, para 
promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção, sem resolução do mérito, e conseqüente arquivamento, nos termos do 
retromencionado artigo e inciso c/c § 1º do Código de Processo Civil. III – Intime-se. 
Cumpra-se. Araguaína/TO, em 06 de outubro de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto – Juíza de 
Direito”  

 
09 – CAUTELAR INOMINADA Nº 2009.0010.4392-1 /0  
REQUERENTE(S): ANGELO CREMA MARZOLA JUNIOR  
ADVOGADO(S)...: DRª. LUCILIA VIEIRA LIMA ARAUJO – OAB/TO 452  
REQUERIDO(S)...: BANCO DA AMAZONIA S/A  
ADVOGADO(S)...: DR. ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB/TO 1334  
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INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 91, transcrito: “I – Ante o 
prolongado estacionamento do processo, intime-se a parte autora, via de seu advogado, a 
manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, fixo prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, e conseqüente arquivamento, no 
termos do artigo 267, inciso II, do Código de Processo Civil. II – Caso não haja 
manifestação, intime-se a parte autora, pessoalmente, por mandado ou precatória, para 
promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção, sem resolução do mérito, e conseqüente arquivamento, nos termos do 
retromencionado artigo e inciso c/c § 1º do Código de Processo Civil. III – Intime-se. 
Cumpra-se. Araguaína/TO, em 06 de outubro de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto – Juíza de 
Direito”  

 
10 – AÇÃO: MANUTENÇÃO DE POSSE Nº 2007.0007.2432-5 /0  
REQUERENTE(S): WELTON BORGES DE MIRANDA  
ADVOGADO(S)...: DR. ALFREDO FARAH – OAB/TO 943  
REQUERIDO(S)...: SERGIO LUIZ FRANCO CASTROVIEJO  
ADVOGADO(S)...: DR. CELIO ALVES DE MOURA – OAB/TO 431  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre a sentença de fls. 44/45, transcrito: “(...) Diante do 
exposto, com fundamento no art. 267, III, § 3º, c/c o artigo 20, § 3º, ambos do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, condenando 
a parte autora, ao pagamento das custas, despesas processuais, caso haja, e honorários 
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Após o 
trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se, Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína/TO, em 01 de outubro de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto – Juíza 
de Direito”  

 
11 – AÇÃO: DECLARATÓRIA Nº 2009.0009.1677-8 /0  
REQUERENTE(S): JOSÉ CARNEIRO CRUZ  
ADVOGADO(S)...: DR. JOSÉ ALFREDO VIEIRA DOS SANTOS – OAB/MA 4039  
REQUERIDO(S)...: BANCO DA AMAZONIA S/A  
ADVOGADO(S)...: DR. ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB/TO 1334  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 157, transcrito: “I – O presente 
feito possui sentença confirmada em 2º grau e já transitada em julgado, assim, determino 
o arquivamento dos presentes autos, dando-se baixa na distribuição. II – Intime-se. 
Cumpra-se. Araguaína/TO, em 19 de outubro de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto – Juíza de 
Direito”.  

 
12 – AÇÃO: SERVIDÃO DE PASSAGEM Nº 2006.0005.7883-5 /0  
REQUERENTE(S): NOVATRANS ENERGIA S/A  
ADVOGADO(S)...: DR. BERNARDO ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA– OAB/DF 
7669  
REQUERIDO(S)...: ANTONIO FERNANDO BEZERRA; MARIA SHIRLEY CORDEIRO 
BEZERRA  
ADVOGADO(S)...: DR. JOSE HILARIO RODRIGUES – OAB/TO 652; RONAN PINHO 
NUNES GARCIA – OAB/TO 1956  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 183, transcrito: “I – Ante a 
certidão de fls. 181, intime-se a parte autora, via de seu advogado, para juntar aos autos a 
procuração que outorgou poderes a José B. Irmão para apresentar a Requerida Maria 
Shirley Cordeiro Bezerra, firmando o acordo de fls. 151/153. Fixo prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, e conseqüente arquivamento, nos 
termos do artigo 267, inciso II, do Código de Processo CIvil. II – Caso não haja 
manifestação, intime-se a parte autora, pessoalmente, por mandado ou precatória, para 
suprir a falta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, sem resolução 
do mérito, e conseqüente arquivamento, nos termos do retromencionado artigo e inciso c/c 
§ 1º do Código de Processo Civil. III – Intime-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, em 22 de 
outubro de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto – Juíza de Direito”.  

 
13 — AÇÃO: INDENIZAÇÃO – 2006.0005.7896-7  
Requerente: ANTONIO DE SOUSA LIMA  
Advogado: ÁLVARO DOS SANTOS SILVA OAB/TO 2022  
Requerido: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PROJETO REMANSÃO  
Advogado: CARLOS FRANCISCO XAVIER OAB/TO 1622  
INTIMAÇÃO: Fica o procurador do requerido intimando do DESPACHO proferido em 
audiência: “Intime-se a parte autora via advogado para manifestar, no prazo de 10 (dez) 
dias interesse no prosseguimento do feito. Caso não haja manifestação, intime-se 
pessoalmente a parte autora para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito. Saem os presentes intimados.Araguaína, 
04/11/2009. (as.) Lilian Bessa Olinto – Juíza de Direito”  

 
14 – AÇÃO: EMBARGOS DO DEVEDOR – 2006.0002.5759-1  
Embargante: VG DA COSTA CIA LTDA (MÓVEIS BRASIL)  
Advogado: CARLOS FRANCISCO XAVIER OAB/TO 1622  
Embargado: BANCO DO ESTADO DE GOIÁS S/A  
Advogado: GASPAR FERREIRA DE SOUSA OAB/TO 2893; THÂNIA APARECIDA 
BORGES CARDOSO OAB/TO 2891; DEARLEY KUHN OAB/TO 530  
INTIMAÇÃO: Fica o procurador do requerido intimado do DESPACHO proferido em 
audiência: “Defiro o requerimento acima, para tanto deixo intimado o advogado da parte ré 
a manifestar sobre produção de provas ou se pretende julgamento antecipado da lide, no 
prazo de 10 (dez) dias. Informo que o requerimento genérico de provas, fica desde logo 
indeferido, devendo especificar quem pretende ouvir em depoimento pessoal (se for o 
caso), bem como arrolar as testemunhas qualificando-as. Saem os presentes intimados. 
Araguaína, 04 /11/2009. (as) Lilian Bessa Olinto – juíza de Direito.”  

 
15 – AÇÃO: COBRANÇA – 2006.0005.5119-8  
Requerente: BANDEIRANTES INFORMÁTICA COM. E SERVIÇOS  
Advogado: JOSÉ HOBALDO VIEIRA OAB/TO 1722  
Requerido: MARCELA PEREIRA FRANÇA  
Advogado: DEARLEY KUHN OAB/TO 530  
INTIMAÇÃO: Fica o procurador do requerente intimado para recolher despesas de 
locomoção no valor de R$ 28,00 a ser depositado na Ag. 4348-6, c/c 60240-X e R$ 24,00 
na Ag. 4348-6 e c/c 9339-4.  
16 – AÇÃO: REINVIDICATÓRIA – 2006.0009.2993-0  
Requerente: ISSAM SAADO  
Advogado: ANA PAULA DE CARVALHO AOB/TO 2895  

Requerido: ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA  
Advogado: SÓYA LÉLIA LINS DE VASCONCELOS OAB/TO 3411-A  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Certifique a escrivania acerca dos documentos que instruíam 
a contestação, observadas as informações trazidas pela segunda requerida, a fls. 78/79. II 
– DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de novembro 
de 2009, às 16:00 horas, a qual, realizar-se-á no gabinete do Juizado da Infância e 
Juventude, no anexo do Fórum, pela MM. Juíza de direito auxiliar nesta Vara. III – 
Intimem-se, pessoalmente, as partes e/ou prepostos e/ou representantes legais a 
comparecerem à audiência (se for o caso), constando a advertência de que o não 
comparecimento ou a recusa em depor, reputar-se-ão verdadeiros os fatos contra eles 
alegados. IV – INTIMEM-SE as partes a depositarem o rol de testemunhas, no prazo de 10 
(dez) dias, a contar desta intimação. V – Ficam DEFERIDAS as intimações judiciais, se 
requeridas no prazo acima estabelecido, com as advertências do art. 412 do CPC. VI – 
Intimem-se. Cumpra-se. Araguaína, 29 de outubro de 2009. (as) Lilian Bessa Olinto- Juíza 
de Direito.”  

 
17 –AÇÃO:REPARAÇÃO DE DANOS – 2006.0002.1229-6  
Requerente: ANTONIO MARTINS FREITAS  
Advogado: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ OAB/TO 105  
1º Requerido: AGROCAM INDÚSTRIA COM. DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
Advogado: MICHELINE R. NOLASCO MARQUES OAB/TO 2265; ALEXANDRE GARCIA 
MARQUES OAB/TO 1874; VIVIANE MENDES BRAGA OAB/TO 2264  
2º Requerido: BAYER S/A  
Advogado: PAULO EDUARDO M. O. DE BARCELLOS OAB/SP 79416; AUGUSTO KENJI 
TOSI TAKUSHI OAB/SP 221338  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “1.Considerando o teor do telegrama de fls. 200/01, do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, REDESIGNO a presente audiência para o dia 
11/03/2010, às 14 horas. 2. RENOVEM-SE todos os atos necessários para realização da 
audiência. 3. Intime-se, pessoalmente, o autor e o Representante Legal da 1ª Requerida 
da nova data da audiência, com as advertências legais. 4. Expeçam-se ofícios, via fax, aos 
juízos deprecados, informando da nova data da audiência. 5. Intimem-se. Cumpra-se. 
Araguaína/TO, em 10 de novembro de 2009. (as) Lilian Bessa Olinto.”  

 
15 – AÇÃO: CAUTELAR DE SEQUESTRO – 2005.0003.9355-1/ 0  
REQUERENTE(S): PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO  
ADVOGADO(S)...: DRª. PRISCILA FRANCISCO DA SILVA– OAB/TO 3184  
REQUERIDO(S)...: FRANCISCO CUNHA SOBRINHO  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 37, transcrito: “I – Sobre o 
pedido de desistência (fl. 36), manifeste-se o Requerido (CPC, art. 267, § 4º), em 5 (cinco) 
dias, pena de aquiescência tácita. II – Intime-se. Araguaína/TO, em 14 de julho de 2009 
(ass) Gerson Fernandes Azevedo – Juiz de Direito”.  

 
16 – AÇÃO: IMPUGNAÇÃO À ASSISTENCIA JUDICIÁRIA Nº 2009.0007.8678-5 /0  
REQUERENTE(S): AUTONIEL JOAQUIM DE OLIVEIRA  
ADVOGADO(S)...: DRª. MARIA EURIPA TIMÓTEO – OAB/TO 1263  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 06, transcrito: “I – Processe-se 
na forma do artigo 261 do Código de Processo Civil, sem suspensão do processo, 
ouvindo-se o autor em 05 (cinco) dias. II – Intime-se. Araguaína/TO, em 21 de agosto de 
2009 (ass) Helder Carvalho Lisboa – Juiz de Direito”.  

 
17 – AÇÃO: COBRANÇA Nº 2006.0002.3405-2 /0  
REQUERENTE(S): AUTONIEL JOAQUIM DE OLIVEIRA  
ADVOGADO(S)...: DR. JOSÉ ADELMO DOS SANTOS – OAB/TO 301; DRª. MARIA 
EURIPA TIMÓTEO – OAB/TO 1263.  
REQUERIDO(S)...: JOSÉ WADSON BRITO ALVES  
INTIMAÇÃO: do Advogado autor sobre o despacho de fls. 40, transcrito: “I – Não havendo 
outras a serem produzidas, o presente feito encontra-se pronto para julgamento, todavia, 
ante a necessidade de apreciação simultânea com a impugnação à assistência judiciária 
em apenso, VOLVAM os autos ao cartório, para CUMPRIMENTO do despacho proferido 
naqueles autos (nº 2009.7.8678-5). II – Após, conclusos para sentença. III – Intime-se. 
Cumpra-se. Araguaína/TO, em 03 de novembro de 2009 (ass) Lílian Bessa Olinto – Juíza 
de Direito”  

 
18 — AÇÃO: INDENIZAÇÃO – 2007.0007.2429-5  
Requerente: MARGARETH ALMEIDA MARTINS SOUTO  
Advogado: ELISA HELENA SENE SANTOS OAB/TO 2096  
1º Requerido: CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA LTDA  
Advogado: ANTÔNIO JOSÉ MORAIS SIMA OAB/TO 1501  
2º Requerido: ALISSON MOTA DE AGUIAR  
Advogado: CABRAL DOS SANTOS GONÇALVES OAB/TO 448  
INTIMAÇÃO: Fica o procurador do 1º requerido intimando do DESPACHO proferido em 
audiência: “DESTACO que é ônus das partes manterem o juízo informado sobre o 
endereço atualizado das mesmas, bem como das testemunhas arroladas. Assim, 
REPUTO válidas as intimações da 1ª Requerida, CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA 
LTDA. e do 2º Requerido, ALISSON MOTA DE AGUIAR, vez que os atos foram efetivados 
nos endereços indicados nos autos. Quanto à prova pericial, entendo, no caso vertente, 
necessária, qual seja, a PERÍCIA por médico cirurgião plástico (CPC, art. 420). NOMEIO 
perito do Juízo, independentemente de termo de compromisso, o Sra. VIRGÍNIA CELLE 
BRITO TAVARES (CPC, art. 422). O laudo deverá ser apresentado dentro do prazo de 40 
(QUARENTA) dias. FACULTO às partes, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a indicação de 
Assistentes Técnicos e renovar, caso entendam necessário, a apresentação de quesitos. 
Os Assistentes Técnicos são de confiança das partes, não sujeitos a impedimentos ou 
suspeições (CPC, art. 422). Os Assistentes Técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 
comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo do Perito oficial, 
independentemente de intimação (CPC, art. 433, parágrafo único). INTIME-SE o Perito a 
dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 
dias. Remeta-se ao perito, cópia do quesitos, fotografia constantes dos autos, prontuários 
médicos constantes dos autos. Após apresentação da proposta, informando-o que os 
honorários serão pagos ao final do processo pela parte sucumbente, vez que a parte 
autora é beneficiária da AJG. INTIMEM-SE as partes a manifestarem acerca dos 
honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Deixo a parte autora 
intimada a indicar o endereço atualizado da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de indeferimento da prova pericial, vez que é necessária a presença da parte autora, 
pessoalmente, durante o ato pericial. Deixo para designar audiência de instrução e 
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julgamento para depois da realização da perícia. Deixo as partes intimadas a 
manifestarem sobre documentos de fls. 244, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 
advogado do 1º Requerido a manifestar sobre o documento, em igual prazo. Por oportuno, 
DETERMINO a extração de cópia do documento de fls. 244, vez que em FAX. Saem os 
presentes intimados”.  

 
19 – AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE – 2006.0001.6453-4  
1º Requerente: QUEIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA  
2º requerente: GICELIA Q. LIMA  
3ª requerente: GICELIA QUEIROZ LIMA  
Advogado: RUBENS ALMEIDA BARROS JÚNIRO OAB/TO 1605  
1º Requerido: SERASA – S/A  
Advogado: ROBERTA SANTANA MARTINS OAB/TO 4241  
2º Requerido: CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E REGISTRO DE PESSOAS 
JURÍDICAS, TIT. E DOC. DE ARAGUAÍNA  
Advogado: ALDO JOSÉ PEREIRA OAB/TO 2132  
4ª Requerida: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOGISTAS – CNDL SPC 
BRASIL  
Advogado: DRA. DALVALAIDES DA SILVA LEITE OAB/TO 1756  
INTIMAÇÃO: Fica o procurador dos requerentes e 2º requerido intimado da DECISÃO e 
DESPACHO proferido em audiência: “DECISÃO: “O 2º Requerido, CARTORIO DE 
PROTESTO DE TÍTULOS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E 
DOCUMENTOS DE ARAGUAÍNA, argüiu na contestação de fls. 50/60, a preliminar de 
ilegitimidade passiva ao argumento que não tem qualquer liame jurídico com os 
acontecimentos e não foi por sua iniciativa a inclusão dos nomes das requerentes nos 
OPCs. Como sabido, não possui, o Ofício, legitimidade para responder a presente ação, 
na medida em que o Tabelião exerce, em nome pessoal e por delegação, serviços de 
caráter privado, conforme disciplina o art. 236 da Constituição da República. Além disso, 
sua responsabilidade é regulada pelos arts. 22 da Lei n. 8.935/1994, e 38 da Lei n. 
9.432/1997. Com efeito, a Lei n. 8.935/1994, que regula os serviços notariais e de registro, 
limita-se a dispor sobre a responsabilidade pessoal dos titulares de serviços notariais e de 
registro, não reconhecendo qualquer personalidade jurídica aos ofícios. A questão, 
inclusive, já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do 
julgamento do REsp n. 545.613. Na oportunidade, o Relator, Ministro Cesar Asfor Rocha, 
referiu o seguinte: “[...] a responsabilidade dos titulares é pessoal, em função da delegação 
dos serviços que é feita em seu nome, mediante aprovação em concurso público. O 
cartório não detém personalidade jurídica, mas resume-se à localização, onde o tabelião 
executa seu munus público. Nesse sentido, Ivan Ricardo Garisio Sartori: ‘Ainda no tocante 
à parte civil, oportuno lembrar que o cartório não tem personalidade jurídica e, portanto, 
não pode ser parte em ação judicial, mas sim o próprio titular dos serviços’ 
(Responsabilidade civil e penal dos notários e registradores. In Revista de Direito 
Imobiliário, n. 53, Ano 25, jul-dez/2002, p. 108). [...] De fato, as pessoas formais 
amparadas no art. 12 do Código de Processo Civil constituem, no mínimo, uma 
universalização de bens, como o espólio e as heranças jacentes e vacante. No caso, o 
cartório não possui qualquer direito, dever ou bem capaz de ensejar a ocorrência de 
personalidade judiciária. A teor do art. 21 da Lei n. 8.935/94, ‘o gerenciamento 
administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade 
exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, 
investimento e pessoal’. Dessa forma, tanto as relações laborais (art. 20 da mencionada 
lei), como os equipamentos e mesmo o aluguel do cartório são arcados diretamente pelo 
tabelião, que assume todas as obrigações e direitos pessoalmente. Dessarte, o cartório 
não possui capacidade processual, uma vez que todas as relações estão concentradas na 
pessoa do tabelião, que detém completa responsabilidade sobre os serviços”. Incorreta, 
assim, a propositura da ação contra este requerido, já que o CARTORIO DE PROTESTO 
DE TÍTULOS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE 
ARAGUAÍNA sequer detém personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da ação. 
Desse modo, ainda que eventualmente comprovado erro na efetivação do protesto, a 
responsabilidade não seria do Ofício, mas do Tabelião titular. Trago jurisprudência 
pertinente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ARTIGO 273 DO 
CPC. CANCELAMENTO DE PROTESTO EM BANCO DE DADOS. O Tabelionato de 
Protestos não detém personalidade jurídica. Extinção, de ofício, da ação proposta (artigo 
267, VI, § 3º, do CPC). Precedente jurisprudencial. Extinção de ofício, sem o julgamento 
do mérito da ação proposta. Agravo de instrumento prejudicado”. (Agravo de Instrumento 
n. 70 008 371 254, 6ª Câmara Cível, TJRGS, Rel. Des. Antônio Corrêa Palmeiro da 
Fontoura, julgado em 09.06.2004). Assim, ACATO esta preliminar, e de conseqüência, 
JULGO as autoras carecedoras de ação, por ilegitimidade passiva, EXTINTO ESTE 
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MERITO, em relação ao Requerido, CARTORIO DE 
PROTESTO DE TÍTULOS E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E 
DOCUMENTOS DE ARAGUAÍNA, por faltar uma das condições da ação, a legitimidade, 
com sustentação nos arts. 295, inc. II c/c 267, inc. I, ambos do CPC, de consequência, 
DETERMINO a sua exclusão do pólo passivo da demanda. A 4ª Requerida, 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL, por seu órgão 
autônomo, SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC BRASIL, argüiu 
na contestação de fls. 122/133, as preliminares de: a) ilegitimidade passiva ao argumento 
que não tem qualquer vínculo com a parte autora e os débitos que ensejaram a inscrição 
nos OPCs foram registros do CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos; b) 
carência de ação por “falta de interesse moral em agir”. A legitimidade passiva para 
responder por nulidades resultantes de inclusão, manutenção, divulgação, veracidade de 
dados e ausência da comunicação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, pertence ao banco de 
dados ou à entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder a negativação 
que lhe é solicitada pelo credor. No caso em comento, verificam-se pelos documentos de 
fls. 28-30 que os registros são relativos a instituições financeiras (cheques), as empresas 
Condor Atacado, Embratel e protestos, tendo como banco de dados o SPC – Brasil. 
Assim, na qualidade de gerenciador do banco de dados dos cadastros creditícios das 
consumidores/autoras, o SPC BRASIL é parte legítima para figurar no pólo passivo desta 
relação processual, REJEITO esta preliminar. Com relação a preliminar de carência de 
ação por “falta de interesse moral em agir”. O interesse processual assenta-se no binômio 
necessidade/adequação, exige, portanto que a tutela solicitada seja deferida somente com 
a intercessão do Estado ou porque a parte contrária se nega a satisfazê-la, verificada em 
face da própria contestação. No caso, vê-se presentes os dois fatos. A adequação é a 
relação entre a situação lamentada e o provimento jurisdicional solicitado, entendo 
presente porque a causa de pedir se reflete na declaração de nulidade de inserção do 

nome em OPCs, tendo sido requerida como pedido mediato. As demais argumentações se 
confundem com o mérito e no momento oportuno serão analisadas. Portanto, REJEITO a 
preliminar suscitada. Não há outras preliminares. Observando os autos, constatei estar 
presente os pressupostos processuais, as condições da ação e não há prejudiciais de 
mérito, o processo encontra-se em ordem. Não há nulidades a declarar, nem 
irregularidades. Deixo para analisar eventual revelia da requerida SERVIÇO NACIONAL 
DE PROTEÇAO AO CREDITO - SPC – ARAGUAÍNA, quando da prolação da sentença. 
Com relação ao pedido liminar de suspensão da divulgação ou fornecimento de dados, 
relativas às negativações, alegando presentes os requisitos do periculum in mora e fumus 
bonis iuris. O sistema normativo permite a fungibilidade das pretensões, ou seja, permite 
ao Juiz a conversão dos pedidos, conforme art. 273, § 7º do Código de Processo Civil. 
Assim, converto o presente pedido em antecipação dos efeitos da tutela. Para pedir a 
suspensão da divulgação ou fornecimento de dados das inscrições em antecipação da 
tutela é indispensável que as autoras/devedoras demonstrem a verossimilhança e a 
existência de prova inequívoca de seu direito, devendo existir ação proposta pelo devedor 
contestando a existência integral ou parcial do débito e também demonstração efetiva da 
cobrança indevida. No presente caso, as autoras não contestaram os débitos, mas tão-
somente ausência de notificação. A priori, o primeiro requisito consistente na 
verossimilhança do direito não se mostra evidente já que, em face da documentação 
apresentada, as autoras não quitaram os débitos, permitindo a inclusão nos OPCs. A 
verossimilhança do direito invocado deve se apresentar inequívoca haja vista que sendo 
deferida a antecipação da tutela, estará se adiantando o próprio provimento jurisdicional. 
Neste sentido: “ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESSUPOSTOS – A antecipação da 
tutela pressupõe prova inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação de 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou que fique caracterizado o 
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273 do CPC), 
ausente no caso. (TJDF – AI 7.805/97 – 4ª T. – Rel. Des. Jair Soares – DJU 20.08.1997). 
Pelo exposto, INDEFIRO a medida pleiteada por ausência de razões. DECLARO saneado 
o processo, passo a fixação dos PONTOS CONTROVERTIDOS: a) inclusão indevida do 
nome da parte autora nos OPCs; b) não notificação da inclusão do nome da parte autora 
nos OPCs (SPCs, SERASA); c) veracidade das informações sobre as inserções de débitos 
inexistentes; d) divulgação de forma ilegal das inserções; e) manutenção indevida dos 
nomes nos OPCs; e) violação sigilo bancário; f) infringência ao devido processo legal, não 
oportunização de defesa; g) constrangimento na cobrança do pagamento da dívida”. 
DESPACHO:”Façam-se conclusos os autos para prolação da sentença. Faça constar na 
capa dos autos os nomes dos advogados das partes requeridas. Saem os presentes 
intimados.(as) Lilian Bessa Olinto-Juíza de Direito”  

 
20 – AÇÃO: EMBARGOS DO DEVEDOR – 2006.0009.4175-1  
Requerente: SETE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL E AGROPECUÁRIA LTDA  
Advogado: IVAIR MARTINS DOS SANTOS DINIZ OAB/TO 105  
Requerido: BANCO DO ESTADO DE GOIÁS S/A  
Advogado: ELIETE SANTANA MATOS OAB/CE 10423; HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 
10422  
INTIMAÇÃO: Fica o procurador do requerente intimado do DESPACHO proferido em 
audiência: “Tendo em vista a juntada de documentos em audiência, determino abertura de 
vistas à parte embargada para manifestar sobre os mesmos, no prazo de 10 (dez) dias. 
Após, à conclusão. Saem os presentes intimados. Araguaína 10/11/2009.(as) Lilian Bessa 
Olinto – Juíza de direito.”  

 

3ª Vara Cível 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Designo o dia 01 de Dezembro de 2009, às 10;00 horas, no Instituto Médico Legal (IML) 

local. Nomeio perito do juízo os doutores Alacid Alves Nunes e silvio Carneiro da Silva 
Filho, médico legista e oftalmologista, que serviram sob a fé do seu grau. Sem prejuízo da 
perícia determinada, designo desde já audiência de instrução e julgamento para o dia 
11/12/09 às 14:00 horas. Intimem – se as partes. Cumpra – se. Araguaína / To; 06/11/09. 
(as) Gladiston Esperdito Pereira – Juiz de Direito.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE INTIMAÇÃO  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

processuais abaixo relacionados: ANA PAULA – ESCRIVÃ.  
 

01- AUTOS: 2008.0005.7242-6  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  
Requerente: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.  
Advogado(s): DR. WILLIAN PEREIRA DA SILVA – OAB/TO SOB Nº 3251 E DRA. HAIKA 
MICHELINE AMARAL BRITO – OAB/TO SOB Nº 3785.  
Requerido: FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA.  
Advogado(s): NÃO CONSTITUIDO.  
OBJETO: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA REQUERENTE DO DESPACHO 45 E 47, 
SEGUIR TRANSCRITO:  
1º DESPACHO: Intime – se o autor na pessoa de seu advogado para se manifestar no 
prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão de fls.39/40. Araguaína / To; 05/09/08. (as) 
Gladiston Esperdito Pereira – Juiz de Direito.  
2º DESPACHO: Aguarde – se a manifestação da parte autora pelo prazo de 30 dias. 
Araguaína / To, 27/06/09 – Gladiston Esperdito Periera – Juiz de Direito.  

 
02- AUTOS: 2007.0010.3338-5/0  
Ação: BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: BANCO ITAÚ S/A.  
Advogado(s): DR.ª ISADORA AFONSO GOMES DE ARAÚJO – OAB/TO SOB Nº 2401 E 
DR. GUILHERME TRINDADE MEIRA COSTA – OAB/TO SOB Nº 3680.  
Requerido: CLAUDIO PEREIRA MENDANHA.  
Advogado(s): NÃO CONSTITUIDO.  
OBJETO: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA REQUERENTE DO DESPACHO DE 
FLS.23, SEGUIR TRANSCRITO:  
1DESPACHO: Intime – se o requerente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 
sobre a certidão de fls.21. Araguaína / To; 17/04/08. (as) Gladiston Esperdito Pereira – 
Juiz de Direito.  
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INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE INTIMAÇÃO  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

processuais abaixo relacionados: ANA PAULA – ESCRIVÃ.  
 

01- AUTOS: 2006.0000.1422-2  
Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  
Requerente: JOAQUIM RIBEIRO GABRIEL.  
Advogado(s): DR.ADOLFHO R. BORGES JUNIOR – OAB/TO SOB Nº 2173.  
Requerido: BANCO BRADESCO S/A  
Advogado(s): DR. FLÁVIO SOUSA DE ARAUJO – OAB/TO SOB Nº 2494-A; DR. 
LEONARDO GUIMARAES VILELA – OAB/DF SOB Nº 15811  
OBJETO: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA AUDIENCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 14/12/09 ÀS 14 HORAS. 
SEGUIR TRANSCRITO:  
DESPACHO: Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/12/09 às 14:00 
horas. Intime – se pessoalmente as partes e seus advogados via diário da justiça. 
Araguaína / To; 11/11/09. (as) Gladiston Esperdito Pereira – Juiz de Direito.  

 

1ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus respectivos procuradores, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados.  
 

AUTOS: 1.804/04 AÇÃO PENAL  
Denunciado: Enio Dresley Martins da Silva  
Advogado: Doutor Álvaro Santos da Silva OAB/TO 2022.  
Intimação: Fica o advogado constituído do denunciado, intimado para apresentar as 
alegações finais no prazo de cinco dias.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus respectivos procuradores, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados.  
 

AUTOS: 1.944/04 AÇÃO PENAL  
Denunciado: Geraldo Ferreira de Almeida  
Advogada: Doutora Luciana Ventura, OAB/TO 224.255  
Intimação: Fica a advogada constituída do denunciado, intimada para apresentar as 
alegações finais no prazo de cinco dias.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus respectivos procuradores, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados.  
 

AUTOS: 1.960/04 AÇÃO PENAL  
Denunciado: Fernando Felipe Martins  
Advogado: Doutor Darlan Gomes de Araújo OAB/TO 1.625.  
Intimação: Fica o advogado constituído do denunciado, intimado para apresentar as 
alegações finais no prazo de cinco dias.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus respectivos procuradores, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados.  
 

AUTOS Nº. 2009.0009.8328-9/0– RESTITUIÇÃO DE BEM  
Requerente: Jair Mendes Machado  
Advogado do requerente: Dr. José Hobaldo Vieira, OAB/TO 1.722.  
Intimação: Fica o advogado constituído intimado do DEFERIMENTO do pedido, referente 
aos autos acima mencionado.  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃOCOM PRAZO DE 15 DIAS  
AUTOS A.P. Nº 1.696/03  

 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE ARAGUAÍNA ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...  
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que 

por meio deste edital CITAR o (a) acusado (a): JAIR LOPES OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
borracheiro, natural de Barra do Ouro/TO, nascido aos 21/05/1984, filho de Maria Lopes 
Oliveira, o qual foi denunciado nas penas do artigo 121 e 129 do CP, nos autos de ação 
penal nº 1.696/03 e, como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o 
senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim 
exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir 
do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial 
e, não comparecendo a acusada, nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração 
do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do 
que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 12 de novembro 
de 2009. Eu, (Horades da Costa Messias), escrevente do crime, lavrei e subscrevi.  

 

2ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Ficam as partes através de seus procuradores, intimados dos atos abaixo relacionados:  
 

01-AUTOS: AÇÃO PENAL nº 2009.0001.5708-7/0  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  
Acusado: EMIDIO MOREIRA DE CARVALHO  
Advogado: SOLENILTON DA SILVA BRANDÃO  
Vítima: FLÁVIA LETÍCIA MACENA DE SOUSA e VALDEÍDE FERREIRA DA SILVA  

Intimando-o: Para tomar ciência da sentença de folhas 190/204. (ass.) Alvaro Nascimento 
Cunha - Juiz de Direito.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes através de seus procuradores, intimados dos atos abaixo relacionados:  
 

01-AUTOS: AÇÃO PENAL Nº 2009.0001.2258-5/0  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.  
Acusado: WALTER RODRIGUES DO CARMO e OUTRO.  
Advogado: JOSÉ HOBALDO VIEIRA.  
Vítima: HUMBERTO MONTANA NETO.  
TERMO DE DELIBERAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE FOLHAS 314: “[...] Designo a data de 24 
de novembro de 2009, às 13 horas [...] Intimem-se pessoalmente o advogado José 
Hobaldo para que compareça ao ato...” Alvaro Nascimento Cunha – Juiz de Direito.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes através de seus procuradores, intimados dos atos abaixo relacionados:  
 

01-AUTOS: AÇÃO PENAL nº 2009.0001.6470-9/0  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  
Acusado: ELIAS ARAÚJO FÉLIX e OUTROS.  
Advogado: ROBERTO PEREIRA URBANO.  
Vítima: GILSON RAIMUNDO DA SILVA.  
Intimando-o: “Para tomar ciência da sentença de folhas 157/170”. (ass.) Alvaro 
Nascimento Cunha - Juiz de Direito.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes através de seus procuradores, intimados dos atos abaixo relacionados:  
 

01-AUTOS: AÇÃO PENAL nº 1.667/04  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  
Acusado: JOÃO CARLOS LIMA DOS SANTOS.  
Advogado: CARLOS EURÍPEDES GOUVEIA AGUIAR.  
Vítima: CARLA PEREIRA DOS SANTOS.  
Intimando-o: “Para tomar ciência da sentença de folhas 78/80”. (ass.) Alvaro Nascimento 
Cunha - Juiz de Direito.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
01-AUTOS: AÇÃO PENAL 2009.0002.3091-4/0  
Autor: Ministério Público Estadual  
Réu: Luiz Moreira da Silva  
Tipificação Penal: art. 14 da Lei nº. 10.826/03  
Advogada: Célia Cilene de Freitas Paz  
DESPACHO DE FOLHAS 118: (...) “Nomeio a Doutora Célia Cilene para patrocinar a 
defesa do réu. Intime-se a referida Advogada para, no prazo legal, apresentar as 
alegações finais. Araguaína/TO, aos 10 de novembro de 2009. (ass) Álvaro Nascimento 
Cunha – Juiz de Direito”.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
MANDADO DE INTIMAÇÃO  

 
O Doutor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz Direito, da 2ª Vara Criminal e 

Execução Penal desta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,... MANDA a 
qualquer Oficial de Justiça deste Fórum, a quem este for distribuído que, estando 
devidamente assinado, em cumprimento do presente, extraído dos autos de 
2009.0001.2271-2/0, movida em face de ANGELO VIEIRA CAGNI, observadas as 
formalidades legais, promova a intimação da (s) seguinte (s) pessoa (s):ADVOGADO: 
CÉLIO ALVES DE MOURA, Advogado militante nesta cidade. Intimando-o: para 
comparecer perante Magistrado, portando documento de identificação, para a audiência 
de Instrução e Julgamento, designada para o dia 19 de novembro de 2.009 as 
14hrs30minutos, nos autos em epígrafe, lavrando-se certidão.CUMPRA-SEDADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, em 11 de 
novembro de 2009. Eu  Alex Marinho Neto – Escrevente Judicial, lavrei, subscrevo e 
assino por ordem.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 2009.0005.6572-0  
ACUSADO: EDSON OLEGÁRIO LEONEZ E OUTRO  
ADVOGADO: ALDAY BARBOSA FERNANDES  
Intimar o Advogado acima citado para que este compareça a Audiência de Instrução e 
Julgamento do Acusado Edson Olegário Leonez designada para o dia 17 de novembro às 
14:00 horas, na sala de audiência desse juízo.  

  
MANDADO DE INTIMAÇÃO  

 
O Doutor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz Direito, da 2ª Vara Criminal e 

Execução Penal desta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins,...MANDA a 
qualquer Oficial de Justiça deste Fórum, a quem este for distribuído que, estando 
devidamente assinado, em cumprimento do presente, extraído dos autos de 
2009.0001.5712-5/0 movido em face de MOACIR LOPES DA SILVA, observadas as 
formalidades legais, promova a intimação da (s) seguinte (s) pessoa (s):INTIMAÇÃO DO 
DOUTOR MIGUEL VINICIUS SANTOS, advogado militante nesta cidade.Intimando-o: 
para comparecer perante Magistrado, portando documento de identificação, para a 
audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 23 de novembro de 2.009 as 
14hrs, nos autos em epígrafe, lavrando-se certidão.CUMPRA-SE DADO E PASSADO 
nesta cidade e comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, em 12 de novembro de 2009. 
Eu Alex Marinho Neto – Escrevente Judicial, lavrei, subscrevo e assino por ordem.  

 
DESPACHO  

 
AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL N° 2009.0009.8330-0  
Reeducando: Leandro Pereira Fernandes  
Advogado: Carlos Eurípedes Gouveia Aguiar  
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DESPACHO: "Em face do decurso do tempo, o presente pedido resta prejudicado. 
Intimem-se. Araguaína, aos 05 de novembro de 2009. Alvaro Nascimento Cunha. Juiz de 
Direito."   

 

1ª Vara de Família e Sucessões 
 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
 

PROCESSO Nº.: 9.711/01.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/ ALIMENTOS.  
REQUERENTE: C.G.C. (MINISTÉRIO PÚBLICO)  
REQUERIDO: C.B. DO N.  
SENTENÇA: PARTE DISPOSITIVA "....ASSIM, CONSIDERANDO QUE O FEITO ESTÁ 
PARADO A MAIS DE UM ANO E A IMPOSSIBILIDADE DE ENCONTRAR A PARTE 
AUTORA, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 267, II, DO CPC, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO APÓS 
AS FORMALIDADES DE PRAXE. ARAGUAÍNA-TO., 06/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO 
GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO."  

 
PROCESSO Nº.: 2.1785/93.  
NATUREZA: PEDIDO DE CÁLCULO DE HONÓRARIOS.  
REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
SENTENÇA: “CONSIDERANDO QUE O AUTOR NÃO MANIFESTOU INTERESSE NO 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, DETERMINANDO SEU ARQUYIVAMENTO, APÓS AS 
FORMALIDADES DE PRAXE. P.R.I. ARAGUAÍNA-TO., 06/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO 
GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO."  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
PROCESSO: 12.337/03  
NATUREZA: CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR  
REQUERENTE: DIVINO ETERNO ALVES E MELO  
ADVOGADA: DRA WÁTFA MORAES EL MESSIH OAB/TO 2155  
REQUERIDA: ROSA MATOS RIBEIRO  
SENTENÇA:(PARTE DISPOSITIVA)"Assim, acolho o pedido e declaro extinto o feito, sem 
resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VIII do CPC, determinando o arquivamento 
após as formalidades de praxe.  
Translade-se cópia para os autos em apenso.Sem custas.Registre-se.Publique-se. 
Intimem-se. Araguaína/TO, 06 de novembro de 2009.(ass)João Rigo Guimarães-Juiz de 
Direito"  

 
PROCESSO Nº.: 6.713/98.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/ ALIMENTOS.  
REQUERENTE: J.R. DE B.  
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.  
REQUERIDO: A.D.C.  
ADVOGADO: DR. JOSÉ HOBALDO VIEIRA – OAB/TO. 1.772-A.  
SENTENÇA: “ASSIM, DEIXO DE ACOLHER O PARECER MINISTERIAL, ANTE A 
IMPOSSIBILIDADE DE ENCONTRAR A PARTE AUTORA. ASSIM, DECLARO EXTINTO 
O FEITO, SEM RESOLKUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, II E III, DO 
CPC, DETRMINANDO SEU ARQUIVAMENTO APÓS AS FORMALIDADES DE PRAXE. 
ARAGUAÍNA-TO., 06/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO."  

  
PROCESSO Nº.: 5.303/96.  
NATUREZA: ALIMENTOS.  
REQUERENTE: M. R. DA C.  
ADVOGADO: DR. PHILIPPE ALEXANDRE C. BITENCOURT – OAB/TO. 1073  
REQUERIDO: E. M. DA C.  
SENTENÇA: PARTE DISPOSITIVA "....ASSIM,ACOLHO O PARECER MINISTERIAL E 
DECLARO EXTINTO O FEITO, SERM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 267,II E III, DO CPC, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO APÓS AS 
FORMALIDADES DE PRAXE. SEM CUSTAS. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIMAM-
SE. ARAGUAÍNA-TO., 06/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO  

  
PROCESSO Nº.: 7.774/99.  
NATUREZA: CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS.  
REQUERENTE: LUCIMAR FERREIRA DE MELO.  
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILÁRIO RODRIGUES – OAB/TO. 652-B.  
REQUERIDO: ADEILDO ANTONIO DA SILVA.  
ADVOGADO: DR. JOSÉ ADELMO DOS SANTOS - OAB/TO. 301-A.  
SENTENÇA: “ASSIM, ACOLHO O PEDIDO E DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, II E III, DO CPC, 
DETRMINANDO SEU ARQUIVAMENTO APÓS AS FORMALIDADES DE PRAXE. 
TRASLADE-SE CÓPIA PARA OS AUTOS EM APENSO. SEM CUSTAS. REGISTRE-SE. 
PUBLIQUE-SE INTIMEM-SE. ARAGUAÍNA-TO., 06/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO 
GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO."  

 
NATUREZA: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL  
PROCESSO Nº: 2009.0003.2364-5/0  
REQUERENTE: MAYARLA BARBOSA DA SLVA  
ADVOGADO: DRA. MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES - OAB/TO. 
2.265/TO.  
REQUERIDO: ESP. de SERGIO CANUT FILHO  
OBJETO: Intimação do Advogado do Autor, MICHELINE RODRIGUES NOLASCO 
MARQUES sobre o r. despacho exarado à fl. 73 dos autos em epígrafe.  
DESPACHO ( fl. 73), que a seguir transcrevemos: “Junte-se. Ouça-se o autor. Araguaína-
TO., 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  

  
AÇÃO: CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS  
PROCESSO: 10.203/02  
REQUERENTE: FRANCISCO PICCOLOTTO JÚNIOR  
ADVOGADO: DR. ALFREDO FARAH - OAB/TO 943-A  
REQUERIDO: JACQUELINE MARIE CAMPOS DE OLIVEIRA ADRIANO PICCOLOTTO  
ADVOGADO: DR. ALDO JOSÉ PEREIRA, OAB/TO Nº 331  
OBJETO: Intimação dos Advogados sobre o r. SENTENÇA(fl.52): “Acolho o parecer 
ministerial de fls-51, para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 267, II, do CPC, determinando o arquivamento do feito, após as formalidades 
legais. Custas ex-lege. P.R.I. Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, 
JUIZ DE DIREITO”.  

 
PROCESSO Nº.: 9.367/01.  
NATUREZA: RECONHECIMENTO C/ DISSOLUÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR.  
REQUERENTE: ROSÂNGELA DA SILVA ALVES.  
ADVOGADAS: DRA. CÉLIA CILENE DE FREITAS PAZ - OAB/TO1.375-B.  
DRA. MARIA DE FÁTIMA FERNANDES CORREIA - OAB/TO.1.673.  
SENTENÇA: "VISTOS ETC... CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA NÃO TEM 
INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, DECLARO EXTINTO O FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC, APÓS O 
CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DE PRAXE. P.R.I. SEM CUSTAS. ARAGUAÍNA-
TO., 06/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO."  

  
PROCESSO Nº.: 11.541/03.  
NATUREZA: CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR.  
REQUERENTE: EZIO VALMIR FERRARI.  
ADVOGADA: DRA. GARCIONE TEREZINHA DE CASTRO – OAB/TO. 994.  
REQUERIDO: EUZÉLIA DIAS FERREIRA.  
SENTENÇA: PARTE DISPOSITIVA "....DIANTE DISSO E MAIS QUE DOS AUTOS 
CONSTA, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, PARA MANTER A GUARDA EM FAVOR 
DO REQUERENTE, SEM NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE TERMO DE 
COMPROMISSO, PORQUE A GUARDA É DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. SEM 
CUSTAS. P.R.I. ARAGUAÍNA-TO., 09/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO GUIMARÃES, JUIZ 
DE DIREITO."  

 
PROCESSO Nº.: 9.455/01.  
NATUREZA: ALIMENTOS.  
REQUERENTE: MARCELA SANTOS SILVA.  
ADVOGADA: DR. CARLOS FRANCISCO XAVIER - OAB/TO. 1.622.  
REQUERIDO: EDIMAR LEMES SILVA  
SENTENÇA: PARTE DISPOSITIVA "....DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 
DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 267,II, DO CPC. 
SEM CUSTAS. P.R.I. ARAGUAÍNA-TO., 05/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO GUIMARÃES, 
JUIZ DE DIREITO  

  
PROCESSO Nº.:10.081/02.  
NATUREZA: DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE  
REQUERENTE: P.H.N.R.  
ADVOGADA: DR. KLEYTON MARTINS DA SILVA - OAB/TO. 1.565.  
REQUERIDO: A.L. DA M.V.  
SENTENÇA: PARTE DISPOSITIVA "....ASSIM ACOLHO O PARECER MINISTERIAL E 
DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 267,II E III, DO CPC, DETRMINANDO SEU ARQUIVAMENTO APÓS AS 
FORMALIDADES DE PRAXE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 
ARAGUAÍNA-TO., 06/11/2009. (ASS) JOÃO RIGO GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO."  
  
PROCESSO Nº.: 11.301/03.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/ ALIMENTOS.  
REQUERENTE: P.J.R.G.  
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA.  
REQUERIDO: P.R.R.G.  
ADVOGADO: DR. RONALDO DE SOUSA SILVA – OAB/TO. 1.495.  
SENTENÇA: PARTE DISPOSITIVA "....DIANTE DISSO, DECLARO EXTINTO O 
PROCESSO, DETRMINANDO SEU ARQUIVAMENTO APÓS AS FORMALIDADES DE 
PRAXE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. ARAGUAÍNA-TO., 05/11/2009. 
(ASS) JOÃO RIGO GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO."  
  
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE  
PROCESSO: 2008.0002.2756-7/0.  
REQUERENTE: C.E. DE A.  
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA  
REQUERIDO: J.P.N.  
ADVOGADOS: JOSIAS PEREIRA DA SILVA, OAB/TO 1677, DR. REDSON JOSÉ 
FRASÃO DA COSTA, OAB/TO 4332-B  
OBJETO: Intimação dos Advogados do requerido do r. DESPACHO(fl.60): “Redesigno a 
audiência para o dia 09(nove) de março de 2010, às 14h30minutos. Renovem-se as 
diligencias intimando o requerido por precatória. O autor deverá comparecer 
acompanhado de suas testemunhas. Araguaína-TO., 27/10/09 (ass) JOAO RIGO 
GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  
  
PROCESSO N° 2008.0003.0470-7/0  
NATUREZA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS  
EXEQUENTE: M. G. F.  
ADVOGADO: DR. ORLANDO DIAS DE ARRUDA - OAB/TO. 3470  
EXECUTADO: N. F. F.  
ADVOGADO: DR. JEOCARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES - OAB/TO. 2128  
DECISÃO: "Com o objetivo de possibilitar uma conciliação entre as partes, designo o dia 
17/12/2009, às 13:30 horas, para audi~encia de conciliação. Revogo a decisão de fl. 49 e 
determino o recolhimento do mandado. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaína-TO, 
11/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito".  
 
AÇÃO: ALIMENTOS  
PROCESSO: 12.819/04  
REQUERENTE: B.L.L.P.  
ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO - OAB/TO 2.132-B  
REQUERIDO: B.P.C.  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.61): “Vistos etc...Acolho o 
parecer ministerial de fls-60 e declaro, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do artigo 267, III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe. P.R.I.-Sem 
custas.Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  
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AÇÃO: INTERDIÇÃO  
PROCESSO: 13.883/05  
REQUERENTE: DANIEL FILHO ALVES SANTOS  
ADVOGADO: DRA. SANDRA MÁRCIA BRITO DE SOUSA - OAB/TO 2261  
REQUERIDO: ZEDEQUIAS DE LACERDA SANTOS  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.60): “Vistos etc...Acolho o 
parecer ministerial de fls-59 e declaro, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do artigo 267, II e III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe. P.R.I.-Sem 
custas.Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS  
PROCESSO: 9.055/01  
REQUERENTE: C.B.D.S.  
ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO DA SILVA - OAB/TO 284-A  
REQUERIDO: M.M.D.S.  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fls-65): “Vistos etc...Acolho o 
parecer ministerial de fls-64 e declaro, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do artigo 267, II e III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe. P.R.I.-Sem 
custas.Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: ALIMENTOS CIVIS  
PROCESSO: 6.456/98  
REQUERENTE: E.M.S.  
ADVOGADO: DR. JOSÉ ADELMO DOS SANTOS- OAB/TO 301-A  
REQUERIDO: C.D.D.R.  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fls-60): “Vistos etc...Acolho o 
parecer ministerial de fls-59 e declaro, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do artigo 267, inciso III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe.Traslade-
se cópia para os autos em apenso. P.R.I.-Sem custas.Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) 
JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
PROCESSO Nº.:13.760/05.  
NATUREZA: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.  
REQUERENTE: DEUSIMAR ALVES TAVEIRA.  
ADVOGADO: DR. JOSÉ ADELMO DOS SANTOS - OAB/TO 301-A.  
DRA. MARIA EURIPA TIMOTÉO – OAB/TO. 1.263-B.  
DR. WELLINGTON DANIEL G. DOS SANTOS - OAB/TO. 2.392.  
REQUERIDOS: JULIANO DIAS TAVEIRA E OUTRA.  
SENTENÇA: PARCIALMENTE TRANSCRITA. "... ISTO POSTO, JULGO PROCEDIDO O 
PEDIDO INICIAL E DECRETO A EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS DEVIDOS PELO 
REQUERENTE AOS FILHOS JULIANO DIAS TAVEIRA E JULIANA DIAS TAVEIRA. 
DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO 
ARTIGO 269,I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFIRO O PEDIDO DE 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. APÓS O TRANSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE OS 
AUTOS. P.R.I.C. ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) EDSON PAULO LINS, JUIZ DE 
DIREITO AUXILIAR  

  
Acão: Alimentos  
PROCESSO: 2005.0003.9269-5/0  
Autores: K.D.B; T.D.B e L.D.B.  
Advogado: Dr. Sandro Correa de Oliveira-OAB/TO-1363.  
Requerido: J. de S. B  
Objeto: Vistos etc... Acolho o parecer ministerial de fl. 57 e declaro extinto o feito, sem 
resolução de mérito nos termos do artigo 267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. 
P.R.I. Sem custas. Araguaína-TO, 10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. 
JNCL.  

 
Acão: Alimentos  
PROCESSO: 2005.0003.9269-5/0  
Autores: K.D.B; T.D.B e L.D.B.  
Advogado: Dr. Sandro Correa de Oliveira-OAB/TO-1363.  
Requerido: J. de S. B  
Advogado: Oldair Fonseca Guerra-OAB/TO4489-B.  
Objeto: Intimação dos advogados sobre a r. sentença a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 57 e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito nos 
termos do artigo 267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas. 
Araguaína-TO, 10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

  
PROCESSO Nº.: 13.856/05.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/A ALIME4NTOS.  
REQUERENTE: N.L.S.  
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA  
REQUERIDO: V.B.  
SENTENÇA: PARCIALMENTE TRANSCRITA. "... ISTO POSTO, ACOLHO O PARECER 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE ADOTANDO-O COMO FUNDAMENTO PARA 
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. EM CONSEQUÊNCIA , DECLARO A 
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO 
ARTIGO 269,I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFIRO O PEDIDO DE 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 
APÓS O TRANSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE. ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) 
EDSON PAULO LINS, JUIZ DE DIREITO AUXILIAR."  

 
PROCESSO Nº.: 13.856/05.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/A ALIME4NTOS.  
REQUERENTE: N.L.S.  
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA  
REQUERIDO: V.B.  
ADVOGADO: DR. JOSÉ CARLOS FERREIRA – OAB/TO 261/B.  
SENTENÇA: PARCIALMENTE TRANSCRITA. "... ISTO POSTO, ACOLHO O PARECER 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE ADOTANDO-O COMO FUNDAMENTO PARA 
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. EM CONSEQUÊNCIA , DECLARO A 
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO 
ARTIGO 269,I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFIRO O PEDIDO DE 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

APÓS O TRANSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE. ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) 
EDSON PAULO LINS, JUIZ DE DIREITO AUXILIAR."  

 
AÇÃO: ALIMENTOS  
PROCESSO: 10.589/02  
REQUERENTE: CHRYSTIAN WEVERTON GOMES DE OLIVEIRA  
ADVOGADO: DR. AGNALDO RAIOL FERREIRA SOUSA - OAB/TO 1792  
REQUERIDO: DEUSAMAR PIRES DE OLIVEIRA  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.38): “Acolho o parecer 
ministerial e declaro, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, III, 
do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe. P.R.I.-Sem custas.Araguaína-
TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO  
PROCESSO: 11.749/03  
REQUERENTE: ANTÔNIA ABADIA DOS SANTOS  
ADVOGADO: DR. KLEYTON MARTINS DA SILVA - OAB/TO 1.565  
REQUERIDO: JOSÉ TAVEIRA DOS SANTOS  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.21): “Acolho o parecer 
ministerial de fls-20, para declarar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 267, III, do CPC, APÓS O CUMPRIMENTO DAS formalidades de praxe. P.R.I. 
Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: ALIMENTOS  
PROCESSO: 12.791/04  
REQUERENTE: DANYELLA PAIVA CONCEIÇÃO  
ADVOGADO: DR. IVAN TORRES LIMA - OAB/TO 1.113  
REQUERIDO: MANOEL NAVES DA CONCEIÇÃO  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.33): “Acolho o parecer 
ministerial de fls-32, para declarar, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 267, III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe. P.R.I.-Sem 
custas.Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO DE MENOR  
PROCESSO: 13.304/04  
REQUERENTE: GIOVANI SOUSA DE FIQUEIRA  
ADVOGADO: DR. JOSÉ HOBALDO VIEIRA- OAB/TO 1.722-A  
REQUERIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA BARROS DE PAULA  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.63) Parcialmente transcrita: 
“Diante desse contexto, não há razão que justifique a continuidade deste processo, que se 
encontra paralisado por mais de um ano. A extinção e o arquivamento é medida que se 
impõe. Assim com fundamento no Art. 267, II, do CPC, declaro extinto o processo sem 
resolução de mérito, determinando seu arquivamento, após o cumprimento das 
formalidades de praxe. P.R.I.-Sem custas.Araguaína-TO., 05/10//2009(ass) JOAO RIGO 
GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: ALIMENTOS  
PROCESSO: 12.791/04  
REQUERENTE: DANYELLA PAIVA CONCEIÇÃO  
ADVOGADO: DR. IVAN TORRES LIMA - OAB/TO 1.113  
REQUERIDO: MANOEL NAVES DA CONCEIÇÃO  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.33): “Acolho o parecer 
ministerial de fls-32, para declarar, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 267, III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe. P.R.I.-Sem 
custas.Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: GUARDA DE MENOR  
PROCESSO: 12.087/03  
REQUERENTE: JOSÉ DE ALENCAR MORAIS  
ADVOGADO: DR. ANDRÉ LUIZ BARBOSA MELO- OAB/TO 1118  
REQUERIDO: KELIA APARECIDA DA SILVA  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.87) Parcialmente transcrita: 
“Diante disso, declaro, extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 
267, II, do CPC, determinando o arquivamento do feito, após as formalidades de praxe. 
Ciência ao M. Público. Sem custas. P.R.I. Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO 
GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL  
PROCESSO: 10.101/02  
REQUERENTE: FRANCISCO MARCOS T.PARENTE  
ADVOGADO: DR. EDÉSIO DO CARMO PEREIRA- OAB/TO 219-B  
REQUERIDO: ESP. DE JOSÉ RIBAMAR MOREIRA PARENTE  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA de (fl.100) transcrita: “Vistos 
etc...Com a expedição do ofício de fls-98, o presente feito alcançou o seu objetivo. Razão 
pela qual o declaro extinto, determinando seu arquivamento. Sem custas. P.R.I. 
Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  
PROCESSO: 10.779/02  
REQUERENTE: AFRÂNIO ALVES PROPERCIO  
ADVOGADO: DRA. ELISA HELENA SENE SANTOS- OAB/TO 2.096-B  
REQUERIDO: GABRIELA FOGAÇA PROPÉRCIO  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA (fls.31) Parcialmente transcrita: 
“Diante disso, declaro extintos os processos sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 267, inciso II, do CPC, determinando os seus arquivamentos, após as formalidades 
legais. Sem custas. Translade-se cópia para os autos de Revisão de Alimentos nº 
10.779/02. Intimem-se. Cumpra-se.Araguaína-TO., 10/11//2009 (ass) JOAO RIGO 
GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL  
PROCESSO: 8.771/2000  
REQUERENTE: ELDER MARTINS BENTO  
ADVOGADO: DR. PHILIPPE BITTENCOURT- OAB/TO 1.073  
REQUERIDO: MAGDA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS  
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OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA (fls.22) transcrita: “Vistos 
etc...Acolho o parecer ministerial de fls-21 e declaro extinto o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 267, III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de 
praxe. P.R.I. Sem custas. Araguaína-TO., 09/11//2009 (ass) JOAO RIGO GUIMARAES, 
JUIZ DE DIREITO”.  

  
NATUREZA: EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTOS  
PROCESSO Nº: 2009.0010.0474-8/0  
REQUERENTE: JOÃO CARVALHO DA COSTA  
ADVOGADO: DR. ORLANDO DIAS DE ARRUDA- OAB/TO. 3.470  
REQUERIDO: DAVID BRUNO ARAÚJO SILVA  
OBJETO: Intimação do Advogado do autor para manifestar sobre a contestação de fls. 
21/35.  
DESPACHO ( fl. 21), que a seguir transcrevemos: “Junte-se. Ouça-se o autor. Araguaína-
TO., 09/11/09. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  

 
AÇÃO: INTERDIÇÃO  
PROCESSO: 13.272/04  
REQUERENTE: DEUSINA DE JESUS MOREIRA  
ADVOGADO: DRA. SANDRA MÁRCIA BRITO DE SOUSA - OAB/TO 2261  
REQUERIDO: REGINALDO DE JESUS MOREIRA  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.38): “Vistos etc...Acolho o 
parecer ministerial de fls-37 e declaro, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do artigo 267, III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe. P.R.I.-Sem 
custas.Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
AÇÃO: REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE LIMINAR  
PROCESSO: 12.743/04  
REQUERENTE: A.G.D.A.  
ADVOGADO: DR. FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/TO 1976  
REQUERIDO: J.V.A.D.A.  
OBJETO: Intimação do Advogado sobre o r. SENTENÇA(fl.36): “Vistos etc...Acolho o 
parecer ministerial de fls-35 e declaro, extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do artigo 267, III, do CPC, após o cumprimento das formalidades de praxe. P.R.I.-Sem 
custas.Araguaína-TO., 09/11//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”.  

  
NATUREZA: MEAÇÃO DE PENSÃO  
PROCESSO Nº: 6.951/98  
REQUERENTE: NAIR TEREZA IZIDORO DIAS  
ADVOGADO: DRA. AVANIR A. COUTO FERNANDES  
REQUERIDO: MARIA DAS MERCEDES ALVES CUNHA  
OBJETO: Intimação do Advogado do Dr. MARQUES ELEX SILVA CARVALHO – OAB/TO. 
1.971 sobre o r. despacho exarado nos autos em epigrafe, à fl. 25.  
DESPACHO ( fl. 25), que a seguir transcrevemos: “Junte-se. Defiro vista dos autos pelo 
prazo de cinco (05) dias. Araguaína-TO., 10/11/09. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de 
Direito”.  

  
Acão: Alimentos  
PROCESSO: 2005.0003.9269-5/0  
Autores: K.D.B; T.D.B e L.D.B.  
Advogado: Dr. Sandro Correa de Oliveira-OAB/TO-1363.  
Requerido: J. de S. B  
Advogado: Oldair Fonseca Guerra-OAB/TO4489-B.  
Objeto: Intimação dos advogados sobre a r. sentença a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 57 e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito nos 
termos do artigo 267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas. 
Araguaína-TO, 10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
Acão: Divórcio Direto Litigioso  
PROCESSO: 12.359/03  
Autor: Luiz Gonzaga Paiva Milhomem  
Advogado: Dr. Wander Nunes de Resende-OAB/TO-657-B.  
Requerido: Maria das Dores de Sousa Milhomem  
Objeto: Intimação do advogados sobre a r. sentença a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 31 e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito nos 
termos do artigo 267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas. 
Araguaína-TO, 10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
Acão: Liminar de Modificação de Guarda  
PROCESSO: 12.255/03  
Autor: Kelly Vieira da Silva Paz  
Advogado: Dr. Paulo Roberto Vieira Negrão-OAB/TO-2.132-B.  
Requerido: Lauro de Freitas Lemes  
Advogado: Ronan Pinho Nunes Garcia- OAB/TO-1956  
Objeto: Intimação dos advogados sobre a r. sentença a seguir transcrito: Vistos etc... 
Tendo em vista que as partes reconciliaram, acolho o pedido de fl. 46 e o ministerial, para 
declarar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.267,VIII, do CPC, após 
as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas. Araguaína-TO, 11/11/2009.(ass) João Rigo 
Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
Acão: Modificação de Guarda  
PROCESSO: 11..855/03  
Autor: Lauro de Freitas Lemes  
Advogado: Dr.Ronan Pinho Nunes Garcia- OAB/TO-1956  
Requerido: Kelly Vieira da Silva Paz  
Advogado: Dr. Paulo Roberto Vieira Negrão-OAB/TO-2.132-B  
Objeto: Intimação dos advogados sobre a r. sentença a seguir transcrito: Vistos etc... 
Tendo em vista que as partes reconciliaram, acolho o pedido de fl. 46 e o ministerial, para 
declarar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.267,VIII, do CPC, após 
as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas. Araguaína-TO, 11/11/2009.(ass) João Rigo 
Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
Acão: Divórcio Direto Consensual  
PROCESSO: 8.893/00  
Autor: Waldir Laureano Marques e Vera Lúcia Laureano de Sousa.  

Advogado: Dr.Ronan Pinho Nunes Garcia- OAB/TO-1956  
Requerido: Kelly Vieira da Silva Paz  
Advogado: Dr. Paulo Roberto Vieira Negrão-OAB/TO-2.132-B  
Objeto: Intimação dos advogados sobre a r. sentença a seguir transcrito: Vistos etc... 
Tendo em vista que as partes reconciliaram, acolho o pedido de fl. 46 e o ministerial, para 
declarar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.267,VIII, do CPC, após 
as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas. Araguaína-TO, 11/11/2009.(ass) João Rigo 
Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
PROCESSO Nº.: 12.619/04.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.  
REQUERENTE: K.C.C.M.  
ADVOGADO: DRA. WÁTFA MORAES EL MESSIH – OAB/TO. 2.155.  
DRA. MARY ELLEN OLIVETI – OAB/TO.  
REQUERIDO: L.P.L.  
ADVOGADO: DR. RUI JOSÉ DIAS PEREIRA – OAB/TO 13.060.  
SENTENÇA: PARCIALMENTE TRANSCRITA. "... POSTO ISTO, ACOLHO O PARECER 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE ADOTANDO-O COMO FUNDAMENTO PARA 
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. EM CONSEQUÊNCIA, DECLARO A 
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO 
ARTIGO 269, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFIRO A GARTUIDADE A AMBAS 
AS PARTES. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. APÓS O 
TRANSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE. ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) EDSON 
PAULO LINS, JUIZ DE DIREITO AUXILIAR."  

  
Acão: Divórcio Direto Consensual  
PROCESSO: 8.893/00  
Autores: Waldir Laureano Marques e Vera Lúcia Laureano de Sousa.  
Advogado: Dr.Nelson Dafiso Gomes-OAB/TO-1262-A  
Objeto: Intimação do advogado sobre a r. sentença a seguir transcrito: Vistos etc... Acolho 
o parecer ministerial de fl. 30 e declarando extinto o feito, sem resolução do mérito nos 
termos do art.267,III do cpc, após as formalidades de praxe.P.R.I. Sem custas. Araguaína-
TO, 10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
NATUREZA: GUARDA  
PROCESSO Nº: 2006.0006.0338-4/0  
REQUERENTE: DORICA FERREIRA CARNEIRO  
ADVOGADO: DR. ROBERTO PEREIRA URBANO - OAB/TO. 1440-A  
REQUERIDO: ALACIDE RODRIGUES DE ARAÚJO  
OBJETO: Intimação do Advogado da Autora para manifestar sobre a certidão de fl. 72bvº, 
conforme o r. despacho à fl.76, que a seguir transcrevemos:  
DESPACHO ( fl. 76): “Junte-se. Ouça-se a autora sobre a certidão de fl. Araguaína-TO., 
28/10/2009. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito”.  

 
PROCESSO Nº.: 12.203/03.  
NATUREZA: REVISIONAL DE ALIMENTOS.  
REQUERENTE: ERISMAR DE JESUS LOPES.  
ADVOGADO: DR. ÁLVARO SANTOS DA SILVA – OAB/TO. 2022.  
REQUERIDO: ROGGER RODRIGUES LOPES.  
SENTENÇA: ‘VISTOS ETC... NO PROCESSO 14.277/02 DE EXONERAÇÃO DE 
ALIMENTOS, PROCEDI SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 
DE MÉRITO, FICANDO O AUTOR EXONERADO DE ALIMENTOS. EM RAZÃO DISSO, O 
PRESENTE PROCESSO PERDEU O SEU OBJETO, RAZÃO PELA QUAL DECLARO A 
SUA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APÓS O TRANSITO EM JULGADO, 
ARQUIVE-SE. ISENTO DE CUSTAS. ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) EDSON 
PAULO LINS, JUIZ DE DIREITO AUXILIAR."  

  
PROCESSO Nº.: 14.277/05.  
NATUREZA: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.  
REQUERENTE: ERISMAR DE JESUS LOPES.  
ADVOGADO: DR. ÁLVARO SANTOS DA SILVA – OAB/TO. 2022.  
REQUERIDO: ROGGER RODRIGUES LOPES.  
SENTENÇA: PARCIALMENTE TRANSCRITA “...ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO INICIAL E CERETO A EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS DEVIDOS PELO 
REQUERENTE AO SEU FILHO ROGGER RODRIGUE LOPES, EXTINGUINDO O 
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 269, I, DO 
CÓDIGO PROCESSO CIVIL. DEIXO DE DETERMINAR AO EMPREGADOR PARA 
SISTAR O DESCONTO DA PENSÃO EM RAZÃO DE JÁ TER SIDO FEITO POR 
OCASIÕA DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. ISENTO DE CUSTAS. APÓS O 
TRANSITO EM JULGADO. ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) EDSON PAULO LINS, 
JUIZ DE DIREITO AUXILIAR."  

 
Ação: Alimentos  
PROCESSO Nº: 8.683/00  
Requerente: J.M.S.E C.M.S.J.  
Advogado: Kleyton Martins da Silva-OAB/TO- 1565.  
Requerido: C.M.S.  
Objeto: Intimação do advogado sobre a r. sentença de fl. 45 a seguir transcrita: Vistos 
etc... Acolho o parecer ministerial de fl.44 e declaro extinto o feito, sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 207,III, do CPC, apoós as formalidades de fato. (ass) João 
Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
Ação: Alimentos  
PROCESSO Nº: 2005.0003.7101-9/0  
Requerente: P.S.S.G.  
Advogado: Soya Lélis Lins Vasconcelos-OAB/SP-202.680.  
Requerido: J.R.V.G  
Objeto: Intimação do advogado sobre a r. sentença de fl. 56 a seguir transcrita: Vistos 
etc... Acolho o parecer ministerial de fl.55 e declaro extinto o feito, sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 207,III, do CPC, apoós as formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas. Araguaína-TO, 11/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
PROCESSO Nº.: 12.985/04.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.  
REQUERENTE: A.F. DOS S.  
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ADVOGADO: DR. CLAYTON SILVA – OAB/TO. 2126.  
REQUERIDO: R.N.A.P.C..  
ADVOGADO: DR. JOSÉ HOBALDO VIEIRA – OAB/TO. 1.722-A.  
SENTENÇA: “ISTO POSTO, ACOLHO O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
INCLUSIVE ADOTANDO-O COMO FUNDAMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O 
PEDIDO INICIAL. EM CONSEQUÊNCIA, DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 269, I, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. DEFIRO A GRATUIDADE A AMBAS AS PARTES. REGISTRE-SE. 
PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. APÓS O TRANSITO EM JULGADO 
ARQUIVE-SE. . ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) EDSON PAULO LINS, JUIZ DE 
DIREITO AUXILIAR."  

  
Ação: Investigação de Paternidade c/c Alimentos.  
PROCESSO Nº 2.153/93  
Requerente: S. R. R. da L.  
Advogado: Dr.Wander Nunes de Rezende-OAB/TO-9394-A.  
Requerido: S.DE A.B.  
Advogado: DR. Elmano Santos Bastos-OAB/MA-2.997.  
Objeto: Intimação dos advogados sobre a r. sentença de fl. 54 a seguir transcrita: Vistos 
etc... Acolho o paracer ministerial de fl. 53 e declaro extinto o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art.267, III do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas. Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães,. Juiz de Direito.JNCL.  

 
Ação: Alimentos  
PROCESSO Nº 6.595/98  
Requerente: J.C DE M.  
Advogado: Dr.Wander Nunes de Rezende-OAB/TO-9394-A.  
Requerido: E.S. DE M.  
Objeto: Intimação do advogado sobre a r. sentença de fl. 45 a seguir transcrita: Vistos 
etc... Acolho o paracer ministerial de fl. 44 e declaro extinto o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art.267, III do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas. Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães,. Juiz de Direito.JNCL.  

 
Ação: Alimentos  
PROCESSO Nº 9.115/01  
Requerente: P. L. M.  
Advogado: Dr. Aldo José Pereira-OAB/TO-331.  
Requerido: R.F.L.  
Objeto: Intimação do advogado sobre a r. sentença de fl. 45 a seguir transcrita: Vistos 
etc... Acolho o paracer ministerial de fl. 40, para declarar extinto o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art.267, II e III do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas. Araguaína-TO, 11/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães,. Juiz de Direito.JNCL.  

 
PROCESSO Nº.: 11.213/03.  
NATUREZA: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.  
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE ASSIS ROCHA.  
ADVOGADO: DRA CALIXTA MARIA SANTOS - OAB/TO. 1.674.  
REQUERIDO: WESLEY FRANCISCO DE ASSIS ROCHA  
SENTENÇA: PARCIALMENTE TRANSCRITA “...ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO INICIAL E DECRETO A EXONERAÇÃO DOS ALIEMNTOS DEVIDOS PELO 
REQUERENTE AOS SEUS FILHOS JULIANO DIAS TAVEIRA E JULIANO DIAS 
TAVEIRA. DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS 
TERMOS DO ARTIGO 269, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFIRO A 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. APÓS O TRANSITO EM JULGADO ARQUIVEM-SE OS 
AUTOS P.R.I.C. ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) EDSON PAULO LINS, JUIZ DE 
DIREITO AUXILIAR."  

  
Ação: Alimentos  
PROCESSO Nº 12.189/03  
Requerente: V.K.M.R.  
Advogado: Dr. Fernando Marchesini-OAB/TO-2.188.  
Requerido: R.A.R.  
Objeto: Intimação do advogado sobre a r. sentença de fl. 45 a seguir transcrita: Vistos 
etc... Acolho o paracer ministerial de fl. 21 e declaro extinto o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art.267, III do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas. Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães,. Juiz de Direito.JNCL.  

 
Ação: Interdição  
PROCESSO Nº 8.513/00  
Requerente: Enivaldo da Costa Reis  
Advogado: Dr. Kleyton Martins da Silva-OAB/TO-1.565  
Requerido: Rosalina de Jesus Dias.  
Objeto: Intimar o advogado sobre a r. sentença de fl.27 a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 26 e declaro extinto o feito sem resolução de mérito, nos 
termos do art III, do C.P.C, após os cumprimentos das formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas.Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
Ação; Investigação de Paternidade c/c Alimentos  
PROCESSO Nº 8.837/00  
Requerente: L.V.da S.  
Advogado:Dr. Kleyton Martins da Silva-OAB/TO-1.565  
Requerido: J. DE R. da S.  
Objeto: Intimar o advogado sobre a r. sentença de fl.21 a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 20 e declaro extinto o feito sem resolução de mérito, nos 
termos do art III, do C.P.C, após os cumprimentos das formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas.Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
Ação: Investigação de Paternidade.  
PROCESSO Nº 9.955/01  
Requerente: E.P. DE O.  
Advogado: Dr. José Carlos Ferreira.OAB/TO-261-A  
Requerido: S. DA S.  
Objeto: Intimar o advogado sobre a r. sentença de fl.32 a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 31 e declaro extinto o feito sem resolução de mérito, nos 
termos do art,II e III, do C.P.C, após os cumprimentos das formalidades de praxe, 

arquivem-se. P.R.I. Sem custas.Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães, 
Juiz de Direito. JNCL.  

 
Ação: Alimentos  
PROCESSO Nº 9.801/01  
Requerente: S.N.P.B.  
Advogado: Dra. ALINY COSTA SILVA-OAB/TO-2127.  
Requerido: N. R. B.  
Advogada: Dra. Inália Gomes Batista.(Defensoria Pública)  
Objeto: Intimar a advogada sobre a r. sentença de fl.43 parcialmete transcrito: "Diante 
disso, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, II, do 
CPC, após as formalidades legais. Traslade-se cópia para os autos em apenso. Sem 
custas. P.R.I. Sem custas.Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de 
Direito. JNCL.  

 
Ação: Revisional de Alimentos c/c Tutela Antecipada.  
PROCESSO Nº12.013/03  
Requerente: Natal Rodrigues Belo.  
Advogado: Dra. Inália Gomes Batista.(Defensoria Pública).  
Requerido: Renato Rodrigues Belo.  
Advogada:Dra. ALINY COSTA SILVA-OAB/TO-2127. Dra. Inália Gomes 
Batista.(Defensoria Pública)  
Objeto: Intimar a advogada sobre a r. sentença de fl.43 parcialmete transcrito: "Diante 
disso, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, II, do 
CPC, após as formalidades legais. Traslade-se cópia para os autos em apenso. Sem 
custas. P.R.I. Sem custas.Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de 
Direito. JNCL.  

 
PROCESSO Nº.: 7.133/99.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/ ALIMENTOS.  
REQUERENTE: D.DE L.  
ADVOGADO: DR. LORINEY DA SILVEIRA MORAES – OAB/TO. 1.238-B.  
REQUERIDO: J.P. DA S.F.  
ADVOGADO: DR. JÂNILSON R. COSTA – OAB/TO. 734.  
SENTENÇA: PARCIALMENTE TRANSCRITA “...ISTO POSTO, ACOLHO O PARECER 
DO MINISTERIO PÚBLICO, INCLUSIVE ADATANDO-O COMO FUNDAMENTO PARA 
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. EM CONSEQUÊNCIA, DECLARO A 
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO 
ARTIGO 269,I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFIRO A GRATUIDADE A AMBAS 
AS PARTES. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.CUMPRA-SE. ARAGUAÍNA-
TO., 11/11/2009. (ASS) EDSON PAULO LINS, JUIZ DE DIREITO AUXILIAR."  

  
Ação: Reconh. de Sociedade de Fato c/c Partilha de bens.  
PROCESSO Nº; 9.859/01  
Requerente: Terezinha de jesus Ferreira dos Santos.  
Advogado: Dr. Agnaldo Rayol Ferreira Sousa-OAB/TO-1792  
Requerido: Angelo Ribeiro da Silva.  
Advogado: Dr. Glenger Vasconcelos-OAB/TO-531-B.  
Objeto: Intimar os advogados sobre a r. sentença de fl.32 a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 31, para declarar extinto o feito, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC, após as formalidades de praxe.P.R.I. Sem 
custas.Araguaína-TO, 10/11/2009. (ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
Ação: Investigação de Paternidade com Alimentos e Pedido de Liminar.  
PROCESO Nº: 12.057/03  
Requerente: M.F. DOS S. E Outro..  
Advogado: Dr. Mainardo Filho Paes da Silva-OAB/TO-2262.  
Requerida: V. DE S. R.  
Objeto: Intimar advogado sobre a r. sentença de fl. 27, a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 26, para declarar extinto o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art.267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas.Araguaína-TO, 10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito.JNCL.  

 
Ação: Alimentos  
PROCESO Nº: 8.783/00  
Requerente: S.R. DE C. e S. R. DE C.  
Advogado: Dr. José Adelmo dos Santos-OAB/TO-301-A.  
Requerido: J.A. de C.D.  
Objeto: Intimar advogado sobre a r. sentença de fl. 41, a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do art.267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas.Araguaína-TO, 
10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito.JNCL.  
 
Ação: Investigação de Paternidade  
PROCESO Nº: 8.201/00  
Requerente: E.P.S.J.  
Advogado: Dr. MIGUEL VINICIUS SANTOS-OAB/TO-214-A.  
Requerido: E.A. DA S.  
Curador: Dr. José Adelmo dos Santos-OAB/TO-1.600-B  
Objeto: Intimar advogado sobre a r. sentença de fl. 39, a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 
do art.267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas.Araguaína-TO, 
10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito.JNCL.  
 
Ação: Alimentos  
PROCESO Nº: 10.045/02  
Requerente: P.R. DA S. S. e Outros.  
Advogado: Dr. Kleyton Martins da Silva-OAB/TO-1565.  
Requerido: P.G. DOS S.  
Objeto: Intimar advogado sobre a r. sentença de fl. 30, a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 29, para declarar extinto o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art.267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas.Araguaína-TO, 11/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito.JNCL.  
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Ação: Divórcio Litigioso  
PROCESO Nº: 11.151/03  
Requerente: Itacy Joaham Gomes da Luz.  
Advogado: Dr. Aristóteles Alves da Luz-OAB/GO19.019.  
Requerida:Maria Lucia Sousa Luz.  
Objeto: Intimar advogado sobre a r. sentença de fl. 17, a seguir transcrito: Vistos etc... 
Acolho o parecer ministerial de fl. 16, para declarar extinto o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art.267, III, do CPC, após as formalidades de praxe. P.R.I. Sem 
custas.Araguaína-TO, 10/11/2009.(ass) João Rigo Guimarães, Juiz de Direito.JNCL.  

 
PROCESSO Nº.: 8.231/00.  
NATUREZA: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/ ALIMENTOS.  
REQUERENTE: M. DE S.  
ADVOGADO: PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.  
REQUERIDO: M.A.R.B.  
ADVOGADO: DR. LUIS CARLOS MARQUES GONÇALVES – OAB/RS 21728.  
SENTENÇA: PARCIALMENTE TRANSCRITA “... APÓS O TRANSITO EM JULGADO, 
DETERMINO A NOTIFICAÇÃO AO CATÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
NATURAIS DESTA CIDADE A FIM QUE SEJA AVERBADO À MARGEM DO ASSENTO 
DA AUTORA, O NOME DO SR. M. A. R. B., BRASILEIRO, CASADO, PROFESSOR, 
NATURAL DE SANTO ÂNGELO/RS, COMO PAI, OS NOMES DOS SEUS PAIS, 
PASSANDO ELA A ADOTAR O PATRONÍMICO PATERNO “BALTAR”, TENDO A 
COMPOSIÇÃO DO SEU NOME A SER: M. DE S. B. INTIME-SE A AUTORA PARA 
INFORMAR QUAL PATRONÍMICO PATERNO DESEJA ACRESCENTAR SEU NOME, NO 
PRAZO DE 10 DIAS. DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SEM 
CUSTAS. APÓS O TRANSITO EM JULGADO E AS FORMALIDADES LEGAIS. 
ARQUIVE-SE. ARAGUAÍNA-TO., 11/11/2009. (ASS) EDSON PAULO LINS, JUIZ DE 
DIREITO AUXILIAR."  

 
AUTOS:13.589/05  
NATUREZA: CONVERSAO DE DIVORCIO CONSENSUAL EM LITGIOSO C/C 
ALIMENTOS  
REQUERENTE:S/D/A/S/O  
ADVOGADO:DEFENSORIA PUBLICA  
REQUERIDO:F.R.D.O  
CURADOR:DRA. CÉLIA CILENE FREITAS PAZ  
OBJETO:INTIMAÇÃO DA CURADORA DA AUDIENCIA  
DESPACHO:"ANTE A AUSENCIA E FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 
REDESIGNO A AUDIENCIA PARA O DIA 30(TRINTA) DE NOVEMBRO DE 2009,ÁS 
10H00.INTIME-SE A REQUERENTE PARA COMPARECER ACOMPANHADA DE SUAS 
TESTEMUNHAS.INTIME-SE A CUARDORA.ARAGUAÍNA.12/11/09(ASS.)JOAO RIGO 
GUIMARAES,JUIZ DE DIREITO.  

  
Acão: Divórcio Direto Consensual  
PROCESSO: 8.893/00  
Autor: Waldir Laureano Marques e Vera Lúcia Laureano de Sousa.  
Advogado: Dr.Ronan Pinho Nunes Garcia- OAB/TO-1956  
Requerido: Kelly Vieira da Silva Paz  
Advogado: Dr. Paulo Roberto Vieira Negrão-OAB/TO-2.132-B  
Objeto: Intimação dos advogados sobre a r. sentença a seguir transcrito: Vistos etc... 
Tendo em vista que as partes reconciliaram, acolho o pedido de fl. 46 e o ministerial, para 
declarar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.267,VIII, do CPC, após 
as formalidades de praxe. P.R.I. Sem custas. Araguaína-TO, 11/11/2009.(ass) João Rigo 
Guimarães, Juiz de Direito. JNCL.  

 
EDITAL Nº 115/2009 DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA C/ PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS  
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  

 
O Doutor JOÃO RIGO GUIMARÃES, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc...  

FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº 
2009.0005.6589-4/0, requerida por EDIMAR FERREIRA LIMA, no qual foi decretada a 
Interdição da SRA. JOANA MARIA DE LIMA, brasileira, maior, incapaz, natural de 
Floriano-PI., nascida em 05/06/1916, filha de Sebastião Pereira Lima e Josefa Maria Lima, 
cujo assento de nascimento foi lavrado sob nº 6.238, fls. 58., do Lv. A-08, junto ao Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Naturais de Floriano-PI, residente e domiciliado em 
companhia do autor, vitima de AVC- Acidente Vascular Cerebral(CID-I 637 e I 69F29), 
tendo sido nomeado Curador o Sr. EDIMAR FERREIRA LIMA, brasileiro, companheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG. Nº 108.664-SSP/TO., e inscrito no CPF/MF. sob o 
nº 105.977.273-68, residente e domiciliado na Rua Travessa 08 nº. 66, Vila Goiás, nesta 
cidade, com entrada imediata no exercício do encargo, independente de especialização de 
hipoteca legal, nos termos da decisão cuja parte dispositiva segue transcrita: “ISTO 
POSTO, decreto a Interdição de JOANA MARIA DE LIMA, declarando-a absolutamente 
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II, do 
Código Civil, e de acordo com o artigo 1.768, II do mesmo diploma legal, nomeio-lhe 
curador o Sr. EDIMAR FERREIRA LIMA, acima qualificado, sob o compromisso a ser 
prestado em 05 (cinco) dias (artigo 1.187 do CPC). Cumpra-se o disposto no artigo 1.184 
do CPC no que diz respeito à inscrição e à publicação da sentença. Dispenso a 
especialização de hipoteca legal, por ser o Curador nomeado pessoa de reconhecida 
idoneidade. Sem custas. P. R. I. Cumpra-se e arquivem-se. Araguaína-TO., 08 de outubro 
de 2009. (ASS) JOÃO RIGO GUIMARÃES, Juiz de Direito”. Para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. Eu, 
JBSB, Escrevente, digitei e subscrevi.  

  
EDITAL Nº 116/09 DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS  

 
O Juiz JOÃO RIGO GUIMARÃES, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...  
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou conhecimento dele tiverem, que 

por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE, Processo Nº 12.895/04, requerido por JAKELINE DE SOUSA MARTINS 
em face de ROSALVES MARTINS DE SOUSA, brasileiro, divorciado, lavrador, residente e 

domiciliado em lugar incerto e não sabido, sendo o presente para CITAR o Requerido, 
para todos os termos da ação em mencionada, bem como para, querendo, oferecer 
resposta ao pedido, no prazo de quinze (15) dias, via de advogado habilitado, sob pena de 
revelia e confissão, nos termos do despacho transcrito: “Diante da informação supra, 
determino a citação do requerido por edital com prazo de vinte dias, para em quinze dias, 
querendo, oferecer reposta ao pedido. Cumpra-se. Intimados os presentes. Araguaína-
TO., 27/10//2009(ass) JOAO RIGO GUIMARAES, JUIZ DE DIREITO”. Para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da lei. 
Eu, Janete Barbosa de S. Brito, Escrevente, digitei e subscrevi.  

  

2ª Vara de Família e Sucessões 
  

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS  
 
A Doutora Renata Teresa da Silva, Juíza de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões 

desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.  
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 

dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivanía de Família e Sucessões, se 
processam os autos de DIVORCIO LITIGIOSO, processo n9 2008.1.7777-2 requerido por 
MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA em face de EUGÉNIO NUNES DA SILVA, tendo o 
presente à finalidade de CITAR o requerido Eugénio Nunes da Silva, brasileiro, casado, 
estando em lugar incerto não sabido, para todos os termos da ação, e querendo, oferecer 
resposta ao pedido, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão. Bem 
como INTIMAR o Requerido para comparecer à audiência de reconciliação designada 
para o dia 15 de dezembro de 2009, às 15 horas. Na inicial, a autora alega em síntese o 
seguinte: "que se casou com o requerido em 08 de julho de 1973, sob o regime da 
comunhão parcial de bens lavrado pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de 
Esperantinópolis-MA, estão separados há mais de vinte e cinco anos; os divorciandos 
tiveram filhos seis filhos e não adquiriram bens a partilhar". Pelo MM Juiz foi exarado o 
seguinte despacho: "Defiro a gratuidade judiciária. Designo o dia 15/12/2009, às 15 horas, 
para realização da audiência-de reconciliação. Cite-se o requerido por edital, para em 
quinze dias, contados da realização da mencionada audiência, querendo, oferecer 
resposta ao pedido, sob pena de revelia e confissão. Intimem-se. Araguaína-TO, 10 de 
março de 2008. João Rigo Guimarães. Juiz de Direito. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta 
Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 de novembro de 2009. Eu, 
Márcia sousa Aimeida, escrevente, digitei e subscrevi.  

 

1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 
Públicos 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE INTIMAÇÃO Nº 142/09  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

AUTOS Nº2009.0011.1577-9  
Ação: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO  
REQUERENTE: ANTONIA SANTOS DE OLIVEIRA  
ADVOGADO: JOACI VICENTE ALVES DA SILVA  
DESPACHO: Fls. 31 - "1. Hoje. 2. Defiro a gratuidade judiciária requerida. 3. A hipótese é 
de procedimento de jurisdição voluntária. Logo, não há lide ou demanda. A demora da 
parte em promover o pedido não se enquadra em causa relevante ou passível de lesão 
irreparável, posto que a mora existente foi causada pela própria parte. Ademais, o 
procedimento exige a prévia a oitiva do órgão ministerial, sob pena de nulidade. Indefiro a 
antecipação de tutela. 4. Vistas ao douto RMP. 5. Intime-se".  

 
AUTOS Nº 2009.0010.7131-3  
Ação: EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA  
EXCIPIENTE: EULER GUIMARÃES  
ADVOGADO: EDSON DA SILVA SOUZA  
EXCEPTO: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVAVEIS  
DESPACHO: Fls. 06 - "Recebo a exceção oposta para discussão e, de consequência, 
suspendo o curso da apensa exceção fiscal. Vistas à parte excepta para, querendo, 
oferecer impugnação, no prazo legal. Intime-se".  

 
AUTOS Nº 2009.0007.1947-6  
Ação: DECLARATORIA  
REQUERENTE: LUIZA FERREIRA DA SILVA  
ADVOGADO: MARQUES ELEX SILVA CARVALHO  
REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO TOCANTINS- IGEPREV  
DESPACHO:Fls. 71 - "Defiro a assistência judiciária gratuita. Comunique-se o douto 
deprecado".  

 
AUTOS Nº 2009.0005.0673-1  
Ação: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO  
REQUERENTE: RAYMOND ALVES LIMA  
AVOGADO: JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES  
SENTENÇA: Fls. 21/22 ... "ISTO POSTO, e o mais que nos autos consta, DEFIRO a 
retificação postulada, devendo, doravante, constar nos assentos de casamento retificando, 
o correto local de nascimento do requerente, qual seja: MARABÁ-PA, mantendo-se 
inalterados os demais dados do registros. Averbe-se, observado o disposto no art. 109 e 
seu parágrafo 4º, da Lei nº 6.015/73. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 
cautelas de estilo. Sem custas processuais. P.R.I e Cumpra-se."  

 
AUTOS Nº 2009.0010.0476-4  
Ação: JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL  
REQUENTE: EZIO DE SOUSA LIMA  
ADVOGADA: GISELE RODRIGUES DE SOUSA  
SENTENÇA: Fls. 18 ... "ISTO POSTO e mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de 
lavratura do Registro de Óbito de FLÁVIO GOMES DE LIMA, consoante dados declarados 
às fls. 02/03. Expeça-se mandado. Sem custas processuais. Cumpra-se."  
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AUTOS Nº 2009.0003.9139-0  
Ação: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO  
REQUENTE: VALDENI DA SILVA MOTA  
ADVOGADA: MARIA JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE  
SENTENÇA: Fls. 38 ..."ISTO POSTO, e o mais que nos autos consta, DEFIRO a 
retificação postulada, devendo, doravante, constar no assento de nascimento retificado, o 
correto prenome da requerente, qual seja: VALDENIA, mantendo-se inalterados os demais 
dados do registros. Averbe-se, observado o disposto no art. 109 e seu parágrafo 4º, da Lei 
nº 6.015/73. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem 
custas processuais. P.R.I e Cumpra-se."  

 
AUTOS Nº 2009.0008.0456-2  
Ação: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO  
REQUENTE: JOSE FRANCISCO RIBEIRO VITALINO  
ADVOGADA: ELISA HELENA SENE SANTOS  
DESPACHO: "Fls. 16 " I- Designo audiência de justificação para o dia 10/12/09, às 16:00 
horas. Intime-se o requerente, para comparecer ao ato acompanhado de no máximo, três 
(03) testemunhas. II- Notifique-se o il.RMP."  

 

2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 
Públicos 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM Nº 103/09  

 
Ficam as partes, abaixo relacionadas, através de seus procuradores, intimadas dos 

atos processuais a seguir:  
 

AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0004.0636-6/0  
REQUERENTE: MARIA DA LUZ SOUSA RAMOS  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2008.0001.9933-4/0  
REQUERENTE: MARIA PEREIRA GOMES  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 206.0006.1174-3/0  
REQUERENTE: MARIA ALVES SOARES  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.2495-5/0  
REQUERENTE: IRACI SOUSA DA CRUZ  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2008.0002.3665-5/0  
REQUERENTE: LUIZA DA SILVA MENDES  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.2988-4/0  
REQUERENTE: BENTO ZULMIRO DA CRUZ  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1353-3/0  
REQUERENTE: JOSE MAGALHÃES DOS SANTOS  

Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.2488-2/0  
REQUERENTE: JOÃO DOS SANTOS SOARES  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.2483-1/0  
REQUERENTE: PORCINA BARBOSA DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.2456-4/0  
REQUERENTE: MARIA DO CARMO VELOSO DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1526-9/0  
REQUERENTE: MARIA SALOME JOSÉ REIS  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1151-4/0  
REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA SOBRAL  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2008.0002.3508-0/0  
REQUERENTE: VERA LUCIA LOPES SOUZA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1153-0/0  
REQUERENTE: DOMINGAS DE JESUS ALVES LIMA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0000.2591-5/0  
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES FERRAZ DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
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se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1368-1/0  
REQUERENTE: ZELINA BARBOSA DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2008.0005.8170-0/0  
REQUERENTE: DORALICE DE SÃO JOSÉ ANDRADE  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1458-0/0  
REQUERENTE: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0008.4078-5/0  
REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MACÊDO  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1163-8/0  
REQUERENTE: RAIMUNDA ALVES COSTA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1288-0/0  
REQUERENTE: NARCISA ROSALINA DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0005.9345-6/0  
REQUERENTE: JOSÉ ROMÃO DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0005.9349-9/0  
REQUERENTE: ZELIA ARAUJO DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0005.9346-4/0  
REQUERENTE: ANTONIO MARTINS DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  

Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0005.9350-2/0  
REQUERENTE: ABEL PEREIRA DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0009.7357-0/0  
REQUERENTE: MARY LIMA DE SOUZA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1298-7/0  
REQUERENTE: RAIMUNDO DE BRITO NOVAES  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.3006-8/0  
REQUERENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 25 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0005.9347-2/0  
REQUERENTE: TEREZINHA MOURA AZEVEDO  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1538-2/0  
REQUERENTE: SANTILIA ONESIA DE MESQUITA  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0005.9352-9/0  
REQUERENTE: SEVERINA ALVES CAMPELO  
Advogado: Dr. Alexandre Agusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0010.9124-5/0  
REQUERENTE: JOÃO FERNANDES FILHO  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  
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AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0010.9140-7/0  
REQUERENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0010.9156-3/0  
REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUSA LIMA  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0010.9134-2  
REQUERENTE: FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0010.9165-2/0  
REQUERENTE: MARIA DE JESUS LOPES BARROS  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0010.8647-0/0  
REQUERENTE: JESUITA NOBRE DE SOUSA  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2008.0004.0636-4/0  
REQUERENTE: JOSEFA MARTINS DE SOUSA  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2008.0004.0629-1/0  
REQUERENTE: RAIMUNDA GOMES  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0003.6383-7/0  
REQUERENTE: CREUSA AGUIAR DE SOUSA  
Advogado: Dr. Ricardo Cícero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0008.2637-3/0  
REQUERENTE: JERONIMA MIR DE ALMEIDA GUERRA  
Advogado: Dr. Ricardo Cícero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0008.2620-9/0  
REQUERENTE: EUGÊNIO JOSÉ RODRIGUES  
Advogado: Dr. Ricardo Cícero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0005.9135-0/0  
REQUERENTE: ANTONIO MODESTO DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Ricardo Cícero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0005.9128-7/0  
REQUERENTE: MARIA BENICIO DE JESUS  
Advogado: Dr. Ricardo Cícero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0003.6068-4/0  
REQUERENTE: EDVALDO TEODORO DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Ricardo Cícero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0008.2642-0/0  
REQUERENTE: MARIA RODRIGUES DE LIMA  
Advogado: Dr. Leandro Pereira da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0004.8591-6/0  
REQUERENTE: MARIA ASSUNÇÃO DA SILVA  
Advogado: Dr. Fabio Fiorotto Astolfi  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0004.5246-1/0  
REQUERENTE: MIGUEL SERAFIM DOS ANJOS  
Advogado: Dr. Sandra Marcia Brito de Sousa  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 17 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0004.8249-2/0  
REQUERENTE: ANTONIO NETO CLEMENTINO DE SOUSA  
Advogado: Dr. Sandra Marcia Brito de Sousa  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 17 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0004.5243-7/0  
REQUERENTE: EDVANE ARRAES JORGE  
Advogado: Dr. Sandra Marcia Brito de Sousa  
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REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 17 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2008.0008.0458-0/0  
REQUERENTE: CREUZA MIRANDA MACHADO  
Advogado: Dr. Dalvalaides da Silva Leite  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. Procurador Federal do INSS  
DECISÃO: ".....Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
se. Cumpra-se. Araguaína, 26 de junho de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.5097-0/0  
EMBARGANTE: ESTRELA COMERCIAL DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA: "...POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.639/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 15 de maio de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.6854-3/0  
EMBARGANTE: C G MARTINS BRINGEL  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA: "...POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.704/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 24 de abril de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.9659-8/0  
EMBARGANTE: MAURO C A OLIVEIRA E CIA LTDA  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA:"... POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.439/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 14 de maio de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.7673-2/0  
EMBARGANTE: COMINAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA:"... POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.688/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 24 de abril de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.9666-0/0  
EMBARGANTE: M T DE SOUSA ME  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA:"... POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.675/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 

em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 24 de abril de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.6848-9/0  
EMBARGANTE: C H BARROZO  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA: "...POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.670/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 24 de abril de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.6844-6/0  
EMBARGANTE: CASA DO VETERINÁRIO DE ARAGUAINA LTDA  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA: "...POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.546/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 24 de abril de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0011.0670-4/0  
EMBARGANTE: COFECIL COM. FERRO MAT. P/CONTRUÇÃO LTDA  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA: "...POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.590/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 28 de maio de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.9656-3/0  
EMBARGANTE: FASSIO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA: "...POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.608/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 28 de maio de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 2008.0010.6846-2/0  
EMBARGANTE: RODRINE M CARNEIRO  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA: "...POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 4.652/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 24 de abril de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 200910-6853-5/0  
EMBARGANTE: ALMEIDA E FRANCA LTDA  
Advogado: Dr. Fabiana Razera Gonçalves  
EMBARGADO: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Procurador: Dr. Procurador Geral do Estado do Tocantins  
SENTENÇA: "...POSTO ISTO, julgo procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e 
por entender que a Prescrição do Crédito, pode ser decretada de Ofício pelo Juíz, com 
amparo nos artigos 174, 156, inciso V do Código Tributário Nacional e 219, § 4º, do 
Código de Processo reconheço e decreto a prescrição do crédito tributário e declaro 
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extinta a obrigação, em em consquência, julgo extinta com resolução de mérito, a 
Execução Fiscal nº 5.065/04. Sem reexame necessário (art. 475, II, § 2º do CPC), tendo 
em vista o valor da execução. Sem custas e honorários advocatícios. Translade-se cópia 
desta sentença pra os autos de execução fiscal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas de praxe, especialmente com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 24 de abril de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM Nº 101/09  

 
Ficam as partes, abaixo relacionadas, através de seus procuradores, intimadas dos 

atos processuais a seguir:  
 

AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0003.4483-2/0  
REQUERENTE: INÊS MARIA ALVES  
Advogado: Dr. Leandro Pereira da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Janaina Andrade de Sousa  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1185-9/0  
REQUERENTE: MARIA DA GUIA ALVES DE SOUSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0008.4075-0/0  
REQUERENTE: ANTONIA GOMES SOUSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Joseo Parente Aguiar  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.3035-1/0  
REQUERENTE: JULIA DE ARAUJO RABELO DE SOUSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Mardônio Alexandre Japiassú Filho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0010.9118-0/0  
REQUERENTE: IRENILDES PEREIRA GOMES  
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva e Outros  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: . Procurador Geral do INSS  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1186-7/0  
REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS REIS SOUSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Adriana Maia Venturini  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1514-5/0  
REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS FRAGOSO DE FREITAS  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Adriana Maia Venturini  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0003.3508-6/0  
REQUERENTE: ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Ricardo Cicero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Janaína Andrade de Sousa  

DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0000.2579-6/0  
REQUERENTE: CREUZA MARIA LEITE FERNANDES  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Claudio Peret Dias  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 22006.0006.0951-0/0  
REQUERENTE: MARIA DE NAZARETH RODRIGUES DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Livio Coelho Cavalcanti  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.3021-1/0  
REQUERENTE: JOÃO DA ROCHA SOARES  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Livio Coelho Cavalcanti  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1363-0/0  
REQUERENTE: IRACELIA RIBEIRO BARBOSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Braulio Gomes Mendes Diniz  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.2486-6/0  
REQUERENTE: FRANCISCO JEREMIAS DO NASCIMENTO  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2206.0008.4174-9/0  
REQUERENTE: REGINA PEREIRA TEIXEIRA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Rodrigo do Vale Marinho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  
 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1361-4/0  
REQUERENTE: ROSA MARIA PEREIRA LEITE  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal de Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  
 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1549-8/0  
REQUERENTE: IRENILDE PEREIRA DA LUZ  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Rodrigo do Vale Marinho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  
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AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0000.2589-3/0  
REQUERENTE: ALVINO PEREIRA DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Joseo Parente Aguiar  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0008.4180-3/0  
REQUERENTE: GERALDO TAVARES MIRANDA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1463-7/0  
REQUERENTE: GERVASIO PEREIRA DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Mardônio Alexandre Japiassu Filho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0003.3475-6/0  
REQUERENTE: VALDIVINA BENTO SOARES  
Advogado: Dr. Leandro Pereira da Silva  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Mardônio Alexandre Japiassu Filho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0000.2571-0/0  
REQUERENTE: RAIMUNDO PEREIRA DIAS  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Janaina Andrade de Sousa  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1347-9/0  
REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE PINHO  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Janaina Andrade de Sousa  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1357-6/0  
REQUERENTE: ESTELITA BATISTA DE SOUSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Claudio Peret Dias  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.0943-9/0  
REQUERENTE: ANA RITA DOS SANTOS SOUSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. João Guimarães Jurema Neto  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.0942-0/0  
REQUERENTE: FELICIANA PEREIRA DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 22007.0003.4485-9  
REQUERENTE: MARIA MIRTIS DE SOUSA  
Advogado: Dr. Ricardo Cicero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.0949-8/0  
REQUERENTE: IZABEL GOMES MOREIRA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Fernando Café Barroso  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.2481-5/0  
REQUERENTE: BELARMINA NOGUEIRA DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0000.2569-9  
REQUERENTE: MARIA GONÇALVES DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0008.4067-00  
REQUERENTE: MARINA ROCHA DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Mardônio Alexandre Japiassu Filho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0007.3012-2/0  
REQUERENTE: RAIMUNDO JOSE VIEIRA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Janaína Andrade de Sousa  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1554-4/0  
REQUERENTE: JOSEFA NUNES DE SOUSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Adriana Maia Venturini  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0003.3290-7/0  
REQUERENTE: ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS  
Advogado: Dr. Ricardo Cicero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Mardônio Alexandre Japiassú Filho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 26 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0008.4072-6/0  
REQUERENTE: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
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REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Denilton Leal Carvalho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 21 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1290-1/0  
REQUERENTE: DEUSINA PEREIRA LEITE  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Izaura Lisboa Ramos  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 21 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1462-9/0  
REQUERENTE: ELIZABETH FARIAS SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Mardônio Alexandre Japiassú Filho  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 21 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1457-2/0  
REQUERENTE: MARIA FELIX SANTANA ROSA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procuradora: Dra. Adriana Maia Venturini  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 21 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1141-7/0  
REQUERENTE: RITA FELIPE DO NASCIMENTO  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Fernando Café Barroso  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 21 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2006.0006.1161-1/0  
REQUERENTE: MARIA HILDA DA SILVA  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: Dr. Livio Coelho Cavalcanti  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 21 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2007.0003.6403-5/0  
REQUERENTE: MARIA SUFIA LIMA  
Advogado: Dr. Ricardo Cicero Pinto  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Procurador: . Geral do INSS  
DECISÃO "Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e não 
residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuidos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-
me. Cumpra-se. Araguaína, 21 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique- 
Juíza de Direito."  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM Nº 102/09  

 
Ficam as partes, abaixo relacionadas, através de seus procuradores, intimadas dos 

atos processuais a seguir:  
 

AÇÃO: COBRANÇA Nº 2007.0000.4995-8/0  
REQUERENTE: RAIMUNDO SILVA RIBEIRO e OUTROS  
Advogado: Dr. Dalvalaides M. Silva Leite e Clayton Silva  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: . Procurador do Municipio de Aragominas/TO  
DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2007.0000.4948-2/0  
REQUERENTE: GERCIANE RODRIGUES VIANA ALENCAR E OUTROS  
Advogado: Dra. Dalvalaides M. Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  

DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2007.0000.6129-6/0  
REQUERENTE: JOSE DILSON RIBEIRO DA SILVA  
Advogado: Dra. Dalvalaides M. Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 22006.0006.9217-4/0  
REQUERENTE: JOSE MOESIO SOUSA  
Advogado: Dra. Dalvalaides M. Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2006.0006.9215-8/0  
REQUERENTE: VICENTE MACARIO NETO  
Advogado: Dr. Dalvalaides M. Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2007.0000.6126-1/0  
REQUERENTE: MARIA ANITA RIBEIRO DA SILVA COSTA  
Advogado: Dra. Dalvalaides M. Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2007.0004.8595-9/0  
REQUERENTE: JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO  
Advogado: Dra. Dalvalaides M. Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2007.0000.6128-8/0  
REQUERENTE: RAIMUNDO CLESIO RESPLANDE  
Advogado: Dra. Dalvalaides M. Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2008.0004.8818-2/0  
REQUERENTE: COMAFE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAM. 
LTDA  
Advogado: Dr. Alexandre Garcia Marques  
REQUERIDO: DELEGADO REGIONAL DA RECEITA ESTADUAL DE ARAGUAÍNA/TO  
Procurador: Dr. Murilo Francisco Centeno  
DESPACHO: "Recebo a apelação, visto que tempestiva, no efeito apenas devolutivo. 
Intime-se o apelado para contra-arrazoar do recurso voluntário no prazo legal, ressaltando 
que contra-razões de recurso obrigatório não se conta como contra-razões de recurso 
voluntário de apelação. Após, vistas ao Ministério Público de Justiça em razão do reexame 
necessário e do recurso voluntário. Araguaina 09/09/09. (ass) Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE CONTRATO Nº 5.852/04  
REQUERENTE: MARIA NAZARETH RESENDE QUEIROZ SANTOS  
Advogada: Dra. Ivair Martins dos Santos Diniz  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGUAINA/TO  
Procurador: Dr. Ronan Nunes Pinho Garcia  
DESPACHO: "Tendo em vista o decurso de tempo, manifeste-se a Prefeitura Municipal. 
Após, conclusos. Araguaina/TO 26/06/09. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2007.0000.6125-3/0  
REQUERENTE: LEUZINA AMANCIO SOARES DA SILVA  
Advogado: Dra. Dalvalaides M. Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Objetivando a homologação do acordo entabulado entre as partes, INTIME-
SE a procuradora da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 
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ciência do autor sobre o acordo avençado. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 22 de 
outubro de 2.009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE Nº 2006.0009.2958-1/0  
REQUERENTE: R MOTOS LTDA  
Advogado: Dr. Eliania Alves Faria Teodoro  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
Procuradora: Dra. Marilia Rafaela Fregonesi  
DESPACHO: "Reitere-se a intimação de ambas as partes para manifestarem se 
pretendem produzir provas. Após, conclusos. Araguaina 27/07/09. (ass) Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: HABILITAÇÃO Nº 2009.0009.8448-0/0  
REQUERENTE: KAIO RODRIGO OLIVEIRA BRITO - REP PELA SUA GENITORA ANA 
LUCIA SILVA OLIVEIRA  
Advogada: Dra. Dalvalaides da Silva Leite  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
Procurador: . -  
DESPACHO: " Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, 
no sentido de atribuir valor à causa, nos termos do art. 282, V e 284, ambos do CPC e de 
consequência, requerer a assistência judiciária gratuita ou realizar o recolhimento das 
custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se Cumpra-se. Após, o decurso 
de prazo, conclusos. Araguaina-TO, 06 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2009.0010.0067-0/0  
REQUERENTE: ZELINA GOMES LIMA  
Advogado: Dr. Mary Lany R. Freitas Halvantzis  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS  
Advogado: . -  
DECISÃO: "...Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuídos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. 
Araguaina, 08 de outubro de 2009.(ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2009.0002.5142-3/0  
REQUERENTE: ANTONIO NEWTON DE LIMA e OUTROS  
Advogado: Dr. Dalvalaides da Silva Leite  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
Procurador: Dr. Draene Pereira de Araújo Santos  
DESPACHO: "Sobre a contestação de fls. 08/24, diga a parte autora, querendo, em 10 
(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina 19/10/2009.(ass) Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2009.0001.7626-0/0  
REQUERENTE: SIMONE NUBIA DA SILVA  
Advogado: Dr. Marcos Aurelio Barros Ayres  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Sobre a contestação de fls. 08/24, diga a parte autora, querendo, em 10 
(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina 19/10/2009.(ass) Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 7.608/05  
REQUERENTE: VALDONES BRITO AGUIAR  
Advogado: Dr. Dalvalaides da Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS  
Procurador: Dr. Clayton Silva  
DESPACHO: "Recebo a apelação, em seu efeito suspensivo e devolutivo, eis que 
tempestiva. Intime-se o apelado para as contra-razões, no prazo legal. Vindas estas ou 
certificada pela Escrivania a sua ausência, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com as cautelas de praxe e as homenagens 
deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina/TO, 02 de outubro de 2009. (ass) Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2008.0006.4979-8/0  
REQUERENTE: GEDSON CARLOS RODRIGUES  
Advogado: Dr. Alexandre Garcia Marques  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
Procuradora: Dra. Fabiana da Silva Barreira  
DESPACHO: "Recebo a apelação, em seu efeito suspensivo e devolutivo, eis que 
tempestiva e isenta de preparo (art. 511, § 1º do CPC). Intime-se o apelado para as 
contra-razões, no prazo legal. Vindas estas ou certificada pela Escrivania a sua ausência, 
remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
com as cautelas de praxe e as homenagens deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. 
Araguaina/TO, 02 de outubro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito."  

 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA Nº 2008.0008.5378-6/0  
REQUERENTE: IVO SOUSA VANDERLEY  
Advogado: Dr. Alexandre Augusto forcinitti Valera  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
Procurador: Dr. -  
DECISÃO: "...Isto Posto, por ser a Vara da Fazenda Pública de competência privativa e 
não residual, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório 
Distribuidor, para que sejam redistribuídos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. 
Araguaina, 19 de outubro de 2009.(ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: COBRANÇA Nº 2009.0006.3718-6/0  
REQUERENTE: ROZIRENE ELIAS PINHEIRO BRITO  
Advogado: Dr. Dalvalaides da Silva Leite  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAGOMINAS/TO  
Procurador: Dr. Clayton Silva  

DESPACHO: "Sobre a contestação de fls. 18/21, diga o autor, querendo, em 10 (dez) dias. 
Intime-se. Cumpra-se. Araguaina 19/10/2009.(ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito."  

 
AÇÃO: ORDINÁRIA Nº 2006.0003.4713-2/0  
REQUERENTE: CLAUDETE ISABEL MANJABOSCO WACHTER  
Advogado: Dr. Alexandre Garcia Marques  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
Procurador: Dr. Adelmo Aires Junior  
SENTENÇA: "...ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 37, X, da CF/88 c/c a Súmula nº 
339 do STF, JULGO IMPROCEDENTE o pleito exordial, extinguindo o presente feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Pelo princípio da sucumbência, 
condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 
que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa corrigido, forte no art. 20 § 3º, 
do CPC. Esta condenação fica suspensa, visto que a parte autora é beneficiária da 
assistência judiciária gratuita. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, Intime-se. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Araguaina/TO, 09 de 
novembro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: ORDINÁRIA Nº 2006.0003.4315-3/0  
REQUERENTE: MARIA NUCIA MIRANDA BRANDÃO BARBOSA  
Advogado: Dr. Alexandre Garcia Marques  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
Procurador: Dr. Adelmo Aires Junior  
SENTENÇA: "...ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 37, X, da CF/88 c/c a Súmula nº 
339 do STF, JULGO IMPROCEDENTE o pleito exordial, extinguindo o presente feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Pelo princípio da sucumbência, 
condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 
que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa corrigido, forte no art. 20 § 3º, 
do CPC. Esta condenação fica suspensa, visto que a parte autora é beneficiária da 
assistência judiciária gratuita. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, Intime-se. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Araguaina/TO, 09 de 
novembro de 2009. (ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO Nº 2008.0006.3799-4/0  
REQUERENTE: HENRICO GABRIEL MOREIRA BATISTA  
Representante Jurídico: Dr. Hermilene de Jesus Miranda Teixeira  
DECISÃO: "...Isto posto, tendo em vista não haver nenhum fato superveniente, DECIDO 
pela IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, já proferida e transitada em 
julgado, devendo o autor buscar a forma adequada para satisfação do pedido. Intime-se. 
Cumpra-se. Araguaina-TO, 29 de outubro de 2009.(ass) Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito."  

 
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.499/04  
REQUERENTE: CONSTRUTORA RIO TRANQUEIRA  
Advogado: Dr. João de Deus Miranda Rodrigues Filho  
REQUERIDO: SENAI - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  
Advogados: Drs. Cabral Santos Gonçalves e Ivan Lourenço Diogo  
SENTENÇA: ...ISTO POSTO, emergindo dos autos o desinteresse da parte no regular 
prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 
fulcro no art. 267, III, e § 1º do CPC. Custas, já recolhidas. Sem honorários, por serem 
incabíveis a espécie (Súmulas: 512 - STF e 105 - STJ). Oficie-se ao Juízo Deprecado 
requerendo a devolução da Carta Precatória, tendo em vista a extinção do feito sem 
resolução do mérito. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 
de praxe, especialmente baixa na distribuição. Araguaina/TO, 29 de outubro de 2009. 
(ass) Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito."  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM Nº 100/09  

 
Ficam as partes, abaixo relacionadas, através de seus procuradores, intimadas dos 

atos processuais a seguir:  
 

AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Nº 2009.0007.6950-3  
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA  
Advogada: Dra. Leonardo Rossini da Silva  
REQUERIDO: VALDECI DE ARAÚJO NUNES (PNEUS ARAÚJO)  
DECISÃO: “Isto Posto, em razão da ausência dos pressupostos legais concessivos da 
medida pleiteada, com fulcro no artigo 273 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 
tutela antecipada pleiteada pelo Município requerente. DEFIRO o petitório de fls. 138, no 
que tange ao translado de cópias do “Relatório de Levantamento de Regularidades e 
Legalidades” acostado aos autos nº 2009.0007.6949-0, aos presentes autos, posto que 
tais documentos estão sobre a égide do contraditório e a ampla defesa no referido 
processo. Intimem-se da decisão. Cumpra-se. Araguaína-TO, 08 de outubro de 2009. 
(Ass.) Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.  

 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Nº 2009.0007.6949-0/0  
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA  
Advogada: Dra. Leonardo Rossini da Silva  
REQUERIDO: S TEIXEIRA COSTA (POSTO IPANEMA)  
DESPACHO: “Defiro a juntada dos documentos de fls. 137/396. Em atendimento ao 
princípio do contraditório, vista a parte Requerida dos documentos apresentados pelo 
autor (fls. 137/396). Intimem-se da decisão. Cumpra-se. Araguaína-TO, 26 de outubro de 
2009. (Ass.) Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.  

  

Vara de Precatórias, Falências e Concordatas 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

CARTA PRECATÓRIA:2009.0011.4006-4  
AÇÃO DE ORIGEM: DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO/ORDINARIO  
Nº ORIGEM: 042.04.000632-0  
JUIZ DEPRECANTE: JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE 
MARAVILHA-SC.  
AUTOR: GENOEL JOSÉ DIAS  
ADVOGADO(A):DR.LEONESIO ECKERT - OAB-SC Nº 7745,  
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ACUSADO(A): ILMAR MNOROV, MARIO LOSS  
ADVOGADO(A): VALDAYR DAMAREN-OAB-SC Nº 2775;  
FINALIDADE:Intimar os advogados das partes da data da audiência de interrogatório do 
acusado MARIO LOSS, designada para 26/11/2009, às 15:00 horas.  

 

Juizado Especial Cível 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Ficam as partes através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

01 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 16.782/2009  
Reclamante: Jeane Cristina Antas Lins  
Advogado: Paulo Roberto Vieira Negrão - OAB-TO nº 2.132  
Reclamado: Walteir Alves Fiuza  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, com arrimo nos argumentos acima 
expendidos e fundamentos no art. 267, inciso VI, do CPC, DECLARO EXTINTO a 
presente ação, determinando seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se com as devidas baixas. Araguaína, 29 de 
outubro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”  

 
02 – AÇÃO: COBRANÇA DE CREDITO 16.487/2009  
Reclamante: JR. Sobrinho (Supermercado Tiradentes)  
Advogado: Clauzi Ribeiro Alves - OAB-TO nº. 1.683  
Reclamado: Maria Campos dos Santos  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, com arrimo nos argumentos acima 
expendidos e fundamentos no art. 51, I, da lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o processo 
sem resolução do mérito, determinando seu arquivamento com as devidas baixas. Custas 
pelo autor. Transitado em julgado, arquivem-se. Araguaína, 03 de novembro de 2009. 
(Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”  

 
03 – AÇÃO: COBRANÇA 16.209/2009  
Reclamante: KM Lemes -ME  
Advogado: Carlos Francisco Xavier - OAB-TO nº. 1.622  
Reclamado: Maria Jose Nunes dos Santos  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e com fundamento no art. 269, I, do Código de 
Processo Civil, c/c art. 20 da Lei 9.099/95, DECRETO a revelia e JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, e em conseqüência CONDENO a 
requerida a pagar a requerente o valor de R$ 2.970,25 (dois mil novecentos e setenta 
reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente com índice do INPC a partir do 
manejo da ação e juros de mora de 1,0% ao mês contado a partir da citação. Sem custas 
e honorários nesta fase art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Transitado em julgado, fica desde já intimado para cumprir a sentença no prazo de quinze 
dias, sob pena de incorrer na multa do art. 475-J do CPC. Araguaína, 05 de novembro de 
2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”  

 
04 – AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA... 
16.077/2009  
Reclamante: KM Lemes - ME  
Advogado: Carlos Francisco Xavier - OAB-TO nº. 1.622  
Reclamado: Marcio Ferreira da Silva  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, 
fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo 
sem resolução do mérito, face a falta de interesse da parte demandante. Revogo a 
decisão da antecipação dos efeitos da tutela de fls. 11/12, determinando a manutenção do 
protesto. Desentranhem-se os documentos que instruem a exordial e o cheque caução e 
devolva-os a parte autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se com as 
devidas baixa. Araguaína, 04 de novembro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz 
de Direito”  

 
05 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS... 17.419/2009  
Reclamante: João Batista Leal  
Advogado: Paulo Roberto Vieira Negrão - OAB-TO nº. 2.132  
Reclamado: Celtins - Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, 
fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo 
sem resolução do mérito, determinando seu arquivamento com as devidas baixas no 
distribuidor. Torno sem efeito a tutela antecipada às fls. 22. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Arquivem-se com as devidas baixa. Araguaína, 04 de novembro de 2009. (Ass.) 
Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”  

 
06 – AÇÃO: EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - 17.082/2009  
Excepto: Jose Bonifácio Gomes de Sousa e Paulo Gomes de Sousa  
Advogado: Renato Jácomo - OAB-TO nº. 2.460  
Excipiente: Valmir Neres Oliveira  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art. 4º, III, da Lei 9.099/95, 
reconheço a competência territorial deste Juízo, julgando assim, improcedente a exceção, 
determinando o prosseguimento da ação de indenização por danos morais. Certifique-se 
nos autos principais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o transito em julgado, 
façam-se os autos principais conclusos para designar nova data para audiência. Sem 
custas (Art. 55, da Lei 9.099/95). Araguaína, 29 de outubro de 2009. (Ass.) Deusamar 
Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
07 – AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - 15.771/2009  
Exequente: JR. Sobrinho (Supermercado Tiradentes)  
Advogado: Clauzi Ribeiro Alves - OAB-TO nº. 1.683  
Executado: Adailtw da Costa Teixeira  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, com arrimo nos argumentos acima 
expendidos e fundamentos no art. 53, I, da lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA a execução, 
determinando seu arquivamento com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Arquivem-se com as devidas baixas. Desentranhem-se os títulos e devolva-os á 

exequente caso requeira. Caso haja penhora de valores irrisórios, desconstitua-se. 
Araguaína, 29 de outubro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
08 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 15.931/2009  
Reclamante: Joaquim Carneiro Dias  
Advogado: Rainer Andrade Marques - OAB-TO nº. 4.117  
Reclamado: Celtins – Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins  
Advogada: Letícia Bittencourt OAB-TO nº. 2.179-B  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e, com lastro nas disposições do art. 269, I, c/c 
art. 333, I do Código de Processo Civil, c/c art. 9º, da resolução 456/2000, da ANEEL, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
09 – AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO... - 13.969/2008  
Reclamante: Vagno Brito Barros  
Advogada: Elisa Helena Sene Santos - OAB-TO nº. 2.096-B  
Reclamado: Lojas Nosso Lar  
Advogado: Sandro Correia de Oliveira - OAB-TO nº. 1.363  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, com 
fundamento no art. 22, ambos da lei 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o presente 
acordo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e após confirmação do cumprimento 
do acordo, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
10 – AÇÃO: RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS.... - 17.030/2009  
Reclamante: Edson Gomes Pereira  
Advogada: Célio Alves de Moura - OAB-TO nº. 431  
Reclamado: Jorlan Administradora de Consórcio Ltda.  
Advogado: Lacordaire Guimarães de Oliveira OAB-GO 8.269  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, com 
fundamento no art. 22, ambos da lei 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o presente 
acordo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e após confirmação do cumprimento 
do acordo, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
11 – AÇÃO: ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - 15.352/2008  
Reclamante: Roque Delorenzo Ribeiro do Vale  
Advogada: Cristiane Delfino R. Lins - OAB-TO nº. 2.119-B  
Reclamado: Railson Marinho e Silva  
Advogado: Jose Januário A. Matos Junior - OAB-TO nº. 1.725  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, com 
fundamento no art. 22, ambos da lei 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o presente 
acordo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e após confirmação do cumprimento 
do acordo, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
12 – AÇÃO: COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA - 15.757/2009  
Reclamante: Luciene Barros Borges  
Advogada: Mariene Coelho e Silva - OAB-TO nº. 1.175  
Reclamado: Celtins – Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins  
Advogada: Letícia Bittencourt OAN-TO 2.179-B  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e, com lastro nas disposições do art. 269, I, c/c 
art. 333, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína, 09 de novembro de 2009. (Ass.) 
Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
13 – AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 17.090/2009  
Reclamante: João Pereira dos Santos  
Advogada: Mary Ellen Oliveti Aguiar - OAB-TO nº. 2.387-B  
Reclamado: BV Financeira S/A.  
Advogado: Cícero Nobre Castello - OAB-SP nº. 71.140  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, com 
fundamento no art. 22, ambos da lei 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o presente 
acordo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e após confirmação do cumprimento 
do acordo, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”  

 
14 – AÇÃO: COBRANÇA DE ALUGUEIS.... - 14.961/2008  
Reclamante: Nacional Imóveis – Vendas Corretagens e Administração Ltda.  
Advogada: Hermilene de Jesus Miranda Teixeira - OAB-TO nº. 2.694  
Reclamado: Vanderlucia Alves Rocha  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, com 
fundamento no art. 22, ambos da lei 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o presente 
acordo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e após confirmação do cumprimento 
do acordo, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
15 – AÇÃO: EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - 17.083/2009  
Reclamante: José Bonifácio Gomes de Sousa e Paulo Gomes de Sousa  
Advogado: Renato Jácomo - OAB/TO- nº. 2.460  
Reclamado: Osailton Morais da Costa  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e fundamentos no art. 4º, III, da Lei 9.099/95, 
reconheço a competência territorial deste Juízo, julgando assim, improcedente a exceção, 
determinando o prosseguimento da ação de indenização por danos morais. Certifique-se 
nos autos principais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 
façam-se os autos principais conclusos para designar nova data para audiência. Sem 
custas (art. 55, da lei 9.099/95). Araguaína, 29 de outubro de 2009. Deusamar Alves 
Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
16 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 17.134/2009  
Reclamante: Vilma Duarte Silva  
Advogado: Gaspar Ferreira de Sousa - OAB/TO nº. 2.893  
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Reclamado: Excelsior de Seguros S/A  
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho - OAB/TO nº. 3.678-A  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Juntado o laudo, intime-se as partes para no prazo de 5 (cinco) 
dias manifesta-se acerca do laudo pericial. Araguaína, 15 de outubro de 2009. Deusamar 
Alves Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
17 – AÇÃO: COBRANÇA DE CRÉDITO - 15.708/2009  
Reclamante: J R Sobrinho (Supermercado Tiradentes)  
Advogado: Clauzi Ribeiro Alves - OAB/TO nº. 1.683  
Reclamado: Jose Roberto Silva Ribeiro  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Considerando que foi realizada a citação do requerido é 
defeso ao autor modificar o pedido e a causa de pedir, sem consentimento do réu, 
mantendo-se as mesmas partes (art.264 do CPC), indefiro o pedido de fls.14. Aguarde-se 
audiência. Araguaína, 01 de outubro de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
18 – AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C... – 10.332/2006  
Reclamante: Jair Melo da Silva  
Advogado: Hildeglan Carneiro de Brito - OAB/TO nº. 2.692  
Reclamado: Jefferson Aires Carneiro  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Indefiro o pedido de fls. 69, visto que a parte possui advogado 
constituído nos autos às fls. 07. Araguaína, 28 de outubro de 2009. Deusamar Alves 
Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
19 – AÇÃO: COBRANÇA – 12.048/2007  
Reclamante: Edmilson Silva de Souza  
Advogado: Jeocarlos Barbosa de Sousa - OAB/TO nº. 2.128  
Reclamado: Cícero Barbosa de Sousa.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Considerando que o requerido fez proposta de acordo no 
sentido de quitar o débito e considerando que o bloqueio on-line recaiu sobre salário do 
requerido determino o desbloqueio do valor penhorado. Intime-se o requerente para 
manifestar-se acerca da proposta no prazo de 10 dias. Intimem-se. Araguaína, 01 de junho 
de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
20 – AÇÃO: COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER... – 14.327/2008  
Reclamante: Jandevan Pereira da Silva  
Advogado: Karine Alves Gonçalves - OAB/TO nº. 2.224  
Reclamado: Consórcio Nacional Contempla S/C Ltda.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias 
indicar atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do feito por falta de 
interesse processual.. Araguaína, 28 de outubro de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz 
de Direito”.  

 
21 – AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 
15.682/2008  
Reclamante: K M Lemes - Me  
Advogado: Carlos Francisco Xavier - OAB/TO nº. 1.622  
Reclamado: Banco Bradesco S/A.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos que 
instrui a exordial e do cheque caução e devolva-os a parte autora, após arquivem-se os 
autos com as devidas baixas. Araguaína, 04 de novembro de 2009. Deusamar Alves 
Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
22 – AÇÃO: EXECUÇÃO – 12.838/2007  
Reclamante: L. A. Castiglione Junior  
Advogado: Paulo Roberto Vieira Negrão - OAB/TO nº. 2.132-B  
Reclamado: Jefferson Aparecido de Melo Rodrigues.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a exequente para no prazo de 5 (cinco) dias indicar 
bens do devedor passíveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos 
do art. 53, § 4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 04 de novembro de 2009. Deusamar Alves 
Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
23 – AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – 10.987/2006  
Reclamante: Jordana Ribeiro Lino  
Advogado: Carlos Francisco Xavier - OAB/TO nº. 1.622  
Reclamado: Edson José Almeida dos Santos  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Indefiro o pedido de fls. 71/72. Intime-se o exequente para no 
prazo de 5 (cinco) dias indicar atual endereço do executado, sob pena de extinção do feito. 
Araguaína, 29 de outubro de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
24 – AÇÃO: COBRANÇA DE ALUGUEIS – 13.318/2007  
Reclamante: José de Sousa Nazareth Filho  
Advogado: Carlene Lopes Cirqueira Marinho - OAB/TO nº. 4.029  
Reclamado: Waldecy Cortez Marinho  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o exequente para no prazo de 5 (cinco) dias indicar 
bens do devedor passíveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos 
do art. 53, § 4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 29 de outubro de 2009. Deusamar Alves 
Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
25 – AÇÃO: EXECUÇÃO – 9.171/2004  
Reclamante: Jean Carlos Gomes Ferreira  
Advogado: Alexandre Garcia Marques - OAB/TO nº. 1.874  
Reclamado: Portal SAT – R.G. Rodrigues.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Ouça-se o exequente acerca da certidão de fls. 86 no prazo 
de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse processual. 
Araguaína, 27 de outubro de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
26 – AÇÃO: EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – 
15.274/2008  
Reclamante: Jose Ronivon da Silva  
Advogado: Marcondes da Silveira Figueiredo Junior - OAB/TO nº. 2.526  
Reclamado: Edilberto Alves da Silva  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o exequente para no prazo de 5 (cinco) dias indicar 
bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos 
do art. 53, § 4º da Lei 9.099/1995. Araguaína, 28 de outubro de 2009. Deusamar Alves 
Bezerra - Juiz de Direito”.  

 

27 – AÇÃO: REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – 17.615/2009  
Reclamante: União Digital Informática e Comércio Ltda - ME  
Advogado: Cristiane Delfino R. Lins - OAB/TO nº. 2.119-B  
Reclamado: Luis Alves Moreira  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a autora para no prazo de 10 (dez) dias emendar a 
inicial, juntando o título de crédito, sob pena de indeferimento (art. 284 do CPC). 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
28 – AÇÃO: EXECUÇÃO – 9.308/2005  
Reclamante: João Alves da Rocha  
Advogado: Maria de Fátima F. Correa - OAB/TO nº. 1.673  
Reclamado: Adriano Marcio Dornelas Pacheco.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Considerando o desinteresse do exequente em ser 
depositário do bem imóvel indicado, intime-se o exequente para no prazo de cinco dias 
indicar atual valor da divida e indicar bens do devedor compatíveis com o valor do débito, 
sob pena de extinção do feito por falta de interesse processual. Araguaína, 29 de outubro 
de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
29 – AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 10.186/2005  
Reclamante: Edson Leite Araújo  
Reclamado: Hospital e Maternidade Dom Orione  
Advogado: Maria José Rodrigues de Andrade Palácios – OAB/TO nº. 1.139-B.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o exeqüente para no prazo de 5 (cinco) dias indicar 
bens do devedor passiveis de constrição, sob pena de extinção do processo nos termos 
do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Araguaína, 21 de outubro de 2009. Deusamar Alves 
Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
30 – AÇÃO: INDENICAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C... – 17.618/2009  
Reclamante: Jhonaton Cardoso Cruz  
Advogado: Ana Paula de Carvalho - OAB/TO nº. 2.895  
Reclamado: Avon  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a autora para no prazo de 10 (dez) dias emendar a 
inicial, juntando o endereço da demandada, sob pena de indeferimento (art. 284 do CPC). 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz de Direito”.  

 
31 – AÇÃO: COBRANÇA. – 12.294/2007  
Reclamante: Gracione Terezinha de Castro  
Advogado: Gracione Terezinha de Castro - OAB/TO nº. 994  
Reclamado: Juraci Pinto de Araújo  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a parte exeqüente para manifestar no prazo de 5 
(cinco) dias acerca da certidão de fls. 32, sob pena de ser extinta a execução por falta de 
interesse processual. Araguaína, 29 de outubro de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz 
de Direito”.  

 
32 – AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. – 17.103/2009  
Reclamante: Geraldo Mota Holanda  
Advogado: Elisa Helena Sene Santos - OAB/TO nº. 2.096-B  
Reclamado: José Pereira da Silva.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se a parte exequente para manifestar no prazo de 
5(cinco) dias acerca da certidão de fls. 13, sob pena de ser extinta a execução por falta de 
interesse processual. Araguaína, 29 de outubro de 2009. Deusamar Alves Bezerra - Juiz 
de Direito”.  

 
33 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – 
17.516/2009  
Reclamante: Gilson Alves de Sousa  
Advogado: José Hilário Rodrigues – OAB/TO nº. 652  
Reclamado: Juarez Antonio da Silva  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 15:45 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
34 – AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 17.511/2009  
Reclamante: Clínica Odontológica e Centro Superior de Tecnologia Ensino, Pesquisa e 
Pós Graduação do Tocantins Ltda. (Ortoface CESTEP-TO)  
Advogado: José Hilário Rodrigues – OAB/TO nº. 652  
Reclamado: Carla Garcia Lopes  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 15:15 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
35 – AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 17.605/2009  
Reclamante: Clínica Odontológica e Centro Superior de Tecnologia Ensino, Pesquisa e 
Pós Graduação do Tocantins Ltda. (Ortoface CESTEP-TO)  
Advogado: José Hilário Rodrigues – OAB/TO nº. 652  
Reclamado: Maguivonete Ribeiro Pires  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 14:15 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
36 – AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 17.512/2009  
Reclamante: Clínica Odontológica e Centro Superior de Tecnologia Ensino, Pesquisa e 
Pós Graduação do Tocantins Ltda. (Ortoface CESTEP-TO)  
Advogado: José Hilário Rodrigues – OAB/TO nº. 652  
Reclamado: Carmelucia Rodrigues Aguiar  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 14:45 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
37 – AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 17.607/2009  
Reclamante: Clínica Odontológica e Centro Superior de Tecnologia Ensino, Pesquisa e 
Pós Graduação do Tocantins Ltda. (Ortoface CESTEP-TO)  
Advogado: José Hilário Rodrigues – OAB/TO nº. 652  
Reclamado: Marcela Costa Veloso  
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INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 13:45 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
38 – AÇÃO: ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 17.606/2009  
Reclamante: Clínica Odontológica e Centro Superior de Tecnologia Ensino, Pesquisa e 
Pós Graduação do Tocantins Ltda. (Ortoface CESTEP-TO)  
Advogado: José Hilário Rodrigues – OAB/TO nº. 652  
Reclamado: Márcia Pereira Santos  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 13:15 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
39 – AÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C... – 17.504/2009  
Reclamante: Danilo Ugles Ferreira  
Advogado: Micheline R. Nolasco Marques – OAB/TO nº. 2.265  
Reclamado: Antonio Abreu Melo  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 16:45 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
40 – AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – 17.496/2009  
Reclamante: José Celso Rodrigues Cintra  
Advogado: Fernando Marchesini – OAB/TO nº. 2.188  
Reclamado: Kaio Fabio Azevedo Diniz  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 17:15 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
41 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – 
17.508/2009  
Reclamante: Rossania Burjaque Sousa Turibio  
Advogado: Richerson Barbosa Lima – OAB/TO nº. 2.727  
Reclamado: Losango Promoções de Vendas Ltda.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 25/02/2010 às 17:30 horas. 
Araguaína-TO, 03 de Novembro 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
42 – AÇÃO: COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO– 16.396/2009  
Reclamante: Nacional Imóveis – Vendas Corretagens e Administração Ltda.  
Advogado: Hermilene de Jesus Miranda Teixeira – OAB/TO nº. 2.694  
Reclamado: Nilton Lima da Silva / Nelito da Silva  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 18/02/2010 às 16:30 horas. 
Araguaína-TO, 14 de maio de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
43 – AÇÃO: COBRANÇA – 13.456/2008  
Reclamante: Letícia Fonseca Coelho  
Advogado: Cristiane Delfino Rodrigues Lins e outro – OAB /TO nº. 2.119 B  
Reclamado: Mislanea Milher Silva Azevedo  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Intime-se o advogado do reclamante para comparecer na 
audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 18/02/2010 às 16:00 horas. 
Araguaína-TO, 24 de setembro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
44 – AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO COMINATÓRIO... – 16.018/2009  
Reclamante: José dos Santos Guimarães  
Advogado: Carlos Francisco Xavier – OAB /TO nº. 1.622  
Reclamado: A Predilar Móveis  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Considerando informações de fls. 21, redesigno Audiência de 
Conciliação para o dia 18/02/2009 às 17:30 horas. Intimem-se as partes e advogados. 
Araguaína-TO, 27 de Outubro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 
45 – AÇÃO: COBRANÇA – 14.176/2008  
Reclamante: Antonio Carlos Pinheiro Ferreira  
Advogado: Elisa Helena Sene Santos – OAB /TO nº. 2.096 – B  
Advogada: Sheila Marielli – OAB/TO nº. 1.799  
Reclamado: Amarildo Ribeiro de Sousa  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Considerando informações de fls. 40/41, redesigno Audiência 
de Conciliação para o dia 18/02/2009 às 14:30 horas. Intimem-se as partes e advogados. 
Araguaína-TO, 20 de Outubro de 2009. (Ass.) Deusamar Alves Bezerra – Juiz de Direito”.  

 

ARAGUATINS 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS Nº 2009.0010.7291-3  
Ação: BUSCA E APREENSÃO  
Requerente: BANCO ITAUCARD S.A  
Advogado (a): Dr. (a) Ivan Wagner Melo Diniz–OAB/MA 8190  
Requerido: Edmilson Lima dos Santos  
Intimação de DECISÃO: Fica o autor através de seu procurador habilitado nos autos 
supra, intimado da respeitável Decisão a seguir transcrita. “...Ante o exposto, estando 
presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do 
veículo: MARCA: FIAT/ UNO MILLE FIRE, ANO 2004, CHASSI Nº 9BD15822544576017, 
COR: VERMELHA, PLACA: JUI17654, RENAVAM: 829673440, financiado ao requerido 
através do contrato de Financiamento, caracterizado à fl. 13/14, ressalvando que é vedada 
a consolidação da propriedade em mãos do credor e a transferência do veículo, antes de 
findo o processo. Defiro o depósito em mãos do representante do autor ou nas mãos de 
quem este indicar. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Caso necessário podem 
os oficiais agir na forma do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Efetivada a 
medida, CITE-SE o requerido para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de confessa quanto à matéria de fato e revel, advertindo-o de que 
terá o prazo de cinco dias para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, caso em que 

o bem lhe será restituído. Intime-se. Cumpra-se. Araguatins, 10 de novembro de 2009. Dr. 
Océlio Nobre da Silva, Juiz de Direito-Respondendo“.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS Nº 2009.0010.7315-4  
Ação: BUSCA E APREENSÃO  
Requerente: BANCO FINASA BMC S.A  
Advogado (a): Dr. (a) Simony V. de Oliveira–OAB/TO 4093  
Requerido: André leonardo Cassiano de OL  
Intimação de DECISÃO: Fica o autor através de seu procurador habilitado nos autos 
supra, intimado da respeitável Decisão a seguir transcrita. “...Ante o exposto, estando 
presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do 
veículo MARCA VEÍCULO: UNO MILLE WAY ECONOM, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, 
PLACA MXC3524, CHASSI Nº 9BD15844AA6275626, RENAVAM 139671170 financiado 
ao requerido através do contrato de Financiamento, caracterizado à fl. 27, ressalvando que 
é vedada a consolidação da propriedade em mãos do credor e a transferência do veículo, 
antes de findo o processo. Defiro o depósito em mãos do representante do autor ou da 
depositária pública desta comarca. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Caso 
necessário podem os oficiais agir na forma do artigo 172, § 2º, do Código de Processo 
Civil. Efetivada a medida, CITE-SE o requerido para, querendo, oferecer contestação, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confessa quanto à matéria de fato e revel, 
advertindo-o de que terá o prazo de cinco dias para efetuar o pagamento das parcelas em 
atraso, caso em que o bem lhe será restituído. Intime-se. Cumpra-se. Araguatins, 10 de 
novembro de 2009. Dr. Océlio Nobre da Silva, Juiz de Direito-Respondendo“.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS Nº 2009.0010.7315-4  
Ação: BUSCA E APREENSÃO  
Requerente: BANCO FINASA BMC S.A  
Advogado (a): Dr. (a) Simony V. de Oliveira–OAB/TO 4093  
Requerido: André leonardo Cassiano de OL  
Intimação de DECISÃO: Fica o autor através de seu procurador habilitado nos autos 
supra, intimado da respeitável Decisão a seguir transcrita. “...Ante o exposto, estando 
presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do 
veículo MARCA VEÍCULO: UNO MILLE WAY ECONOM, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, 
PLACA MXC3524, CHASSI Nº 9BD15844AA6275626, RENAVAM 139671170 financiado 
ao requerido através do contrato de Financiamento, caracterizado à fl. 27, ressalvando que 
é vedada a consolidação da propriedade em mãos do credor e a transferência do veículo, 
antes de findo o processo. Defiro o depósito em mãos do representante do autor ou da 
depositária pública desta comarca. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Caso 
necessário podem os oficiais agir na forma do artigo 172, § 2º, do Código de Processo 
Civil. Efetivada a medida, CITE-SE o requerido para, querendo, oferecer contestação, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confessa quanto à matéria de fato e revel, 
advertindo-o de que terá o prazo de cinco dias para efetuar o pagamento das parcelas em 
atraso, caso em que o bem lhe será restituído. Intime-se. Cumpra-se. Araguatins, 10 de 
novembro de 2009. Dr. Océlio Nobre da Silva, Juiz de Direito-Respondendo“.  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS Nº 2009.0010.7314-6  
Ação: BUSCA E APREENSÃO  
Requerente: BANCO DO BRASIL S.A  
Advogado (a): Dr. (a) Paula Bianca da Silva–OAB/MA 8651  
Requerido: Edilamar Gomes da Penha  
Intimação de DECISÃO: Fica o autor através de seu procurador habilitado nos autos 
supra, intimado da respeitável Decisão a seguir transcrita. “...Ante o exposto, estando 
presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do 
veículo Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO 
LIMINARMENTE a busca e apreensão do veículo MARCA: GM, MODELO: CORSA 
SUPER, GASOLINA, COR PRATA, ANO/FABRICAÇÃO: 1998, ANO/MODELO: 1999, UF: 
TO, PLACA: HRR4933, CHASSI: 9BGSD19ZXWC688158, RENAVAM: 714984680, 
financiado ao requerido através do contrato de Financiamento, caracterizado à fl. 27, 
ressalvando que é vedada a consolidação da propriedade em mãos do credor e a 
transferência do veículo, antes de findo o processo. Defiro o depósito em mãos do 
representante do autor ou da depositária pública desta comarca. Expeça-se mandado de 
busca e apreensão. Caso necessário podem os oficiais agir na forma do artigo 172, § 2º, 
do Código de Processo Civil. Efetivada a medida, CITE-SE o requerido para, querendo, 
oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confessa quanto à 
matéria de fato e revel, advertindo-o de que terá o prazo de cinco dias para efetuar o 
pagamento das parcelas em atraso, caso em que o bem lhe será restituído. Intime-se. 
Cumpra-se. Araguatins, 10 de novembro de 2009. Dr. Océlio Nobre da Silva, Juiz de 
Direito-Respondendo“.  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS Nº 2009.0003.0035-1  
Ação: RECLAMAÇÃO  
Requerente: CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA  
Advogado (a): Dr. (a) CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA (Defensor Público)  
Requerido: HOTEL PRINCESS EXPRESS  
Adv. Dr. Amílcar Cordeiro Teixeira Filho OAB/PR 21.856  
Intimação de DECISÃO: Fica as partes através de seus procuradores habilitados nos 
autos supra, intimados da respeitável Decisão a seguir transcrita. Trata-se de embargos 
de declaração em que o embargante afirma a inexistência de comprovação do dano 
sofrido pela vítima, apesar do que, a sentença foi de procedência. Rejeito os embargos, 
porque não vislumbro, na sentença, omissão ou contradição. O que pretende o requerido, 
através dos embargos de declaração, é rever a própria sentença de procedência, o que 
não inviável em sede estreita deste recurso. É assente na jurisprudência que para a 
procedência do pedido de dano moral, basta o autor provar o fato que o originou. POSTO 
ISSO, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Araguatins, 11 de novembro de 
2009. Dr. Océlio Nobre da Silva, Juiz de Direito-Respondendo“.  
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AUTOS Nº 2005.0002.8250-4 OU 3047/09 – META-2  
Ação: Consignação em Pagamento  
Requerente: MARLIETE PEREIRA BRAGA  
Advogada: Dra. Andréa Gonzalez Graciano OAB/TO 20451  
Requerido: RBE CLARIETE A. S. AMITE RODRIGUES  
Defensor Público: Dr. Antonio Clementino Siqueira  
Intimação: Ficam as partes e seus procuradores habilitados nos autos supra, 
intimados a comparecerem a Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, 
designada para o dia 30.11.09, às 15:40 horas, na sala das audiências do Fórum de 
Araguatins-TO., ficando as partes advertidas que deverão comparecer ao ato 
acompanhadas de suas testemunhas, estas no máximo três para cada parte.  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS Nº 2008.0001.6696-7 OU 3015/09 – META-2  
Ação: Ordinária de Cobrança  
Requerente: FORMA ENGENHARIA LTDA  
Advogado: Dr. Aldo José Pereira OAB/TO 331  
Requerido: ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA  
Advogado: Dr. Osvaldo F. Arantes OAB/GO 12.082  
Intimação: Ficam as partes e seus procuradores habilitados nos autos supra, 
intimados a comparecerem a Audiência Preliminar, designada para o dia 30.11.09, às 
15:20 horas, na sala das audiências do Fórum de Araguatins-TO., nos termos do art. 
331, CPC.  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS Nº 2072/05 – META-2  
Ação: Civil Pública  
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
Requerido: MUNICÍPIO DE ARAGUATINS  
Procurador: Dr. Renato Santana Gomes OAB/TO 243  
Intimação: Ficam as partes e seus procuradores habilitados nos autos supra, 
intimados a comparecerem a Audiência PRELIMINAR, redesignada para o dia 
30.11.09, às 15:30 horas, na sala das audiências do Fórum de Araguatins-TO., nos 
termos do art. 331, CPC.  

 

Vara de Família e Sucessões 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus respectivos procuradores, 

intimados para audiência, abaixo relacionados.  
 

AUTOS Nº 6049/08 E/OU 2008.0007.8618-3/0 – AÇÃO: ADOÇÃO.  
Requerentes: Edson Moura e Maria Regina Ferreira de Mattos e Moura.  
Advogada: Cássia Rejane Cayres Teixeira OAB-TO 3.414-A  
Requerida: Lucilene Torres Galindo  
INTIMAÇÃO: Ficam os Advogados constituídos Intimados para comparecerem na 
audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 07 de dezembro de 2009, 
às 14:00 horas.  
DESPACHO: ... “Assim, designo o dia 07 de dezembro de 2009, às 14:00 horas, para 
Audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se, inclusive, a mãe biológica. Intimem-
se os adotantes para, em cinco dias, apresentarem rol de testemunhas”. Araguatins, 
11.08.09. (a) Nely Alves da Cruz – Juíza de Direito.  

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
(1ª PUBLICAÇÃO)  

 
O Doutor OCÉLIO NOBRE DA SILVA, Juiz de Direito desta Comarca de 

Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento 

tiverem que, por este Juízo e Escrivania Cível, tramitam os Autos de INTERDIÇÃO n° 
2895/02, em trâmite no Cartório do Família desta Comarca de Araguatins-TO, 
requerido por ODETE DA CONCEIÇÃO LIMA, brasileira, casada, lavradora, residente 
e domiciliada na Rua Novato Miranda, nº 350, na cidade de São Bento do Tocantins-
TO. Com referência a Interdição de MANOEL BUENO FERREIRA LIMA, e nos termos 
da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, desta Comarca, datada de 
20/10/2009, dos autos de Interdição, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de MANOEL 
BUENO FERREIRA LIMA, brasileiro, casado, desqualificado para o labor, residente e 
domiciliada na Rua Novato Miranda, nº 350, na cidade de São Bento do Tocantins-TO, 
filho de Luis Pereira e Josefa Ferreira Lima, nascida aos 10.06.1955, natural de 
Tocantinopólis - TO. Por ter reconhecido que, o mesmo, é portador de deficiência 
mental, que o torna absolutamente incapaz, para gerir sua vida civil. Foi nomeada 
Curadora a senhora ODETE DA CONCEIÇÃO LIMA, para todos os efeitos jurídicos e 
legais. Para efeitos de direito, o presente Edital será publicado e afixado na forma 
disposta no art. 1.184, CPC. Eu, (Maria das Dores Alves Rangel Reis), Escrevente 
Judicial, o digitei. Océlio Nobre da Silva. Juiz de Direito. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS  

 
O Doutor OCÉLIO NOBRE DA SILVA, Juiz de Direito Substituto desta Comarca de 

Araguatins, estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem 

que, por este meio CITE a mãe biológica: MÔNICA ALVES NOGUEIRA, brasileira, 
solteira, cabeleireira, atualmente em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo se 
processam os autos de Guarda n° 2005.0001.9382-0/0 e/ou 4.190/05, tendo como 
Requerente RAIMUNDA NONATA SILVA MARTINS, para querendo no prazo de 
quinze (15) dias, contestar a presente ação, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros como os fatos articulados na inicial (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 doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove 
(12/11/2009). Eu, (Claudete Gouveia Leite), Escrevente Judicial, o digitei. OCÉLIO 
NOBRE DA SILVA. JUIZ DE DIREITO. 

 

ARAPOEMA 
Vara Criminal 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
PROCESSO Nº 006/02 - AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público Estadual  
Vítima: Daniel Batista de Almeida  
Acusados: Alcemar Tomás de Oliveira, Erisvaldo Simplício Sousa e Maria Tomaza de 
Oliveira.  
Infração: Art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, com incidência do art. 1º, I, da 
Lei 8072/90.  
FINALIDADE: Proceder a intimação do defensor do acusado Erisvaldo Simplício de Sousa, 
DRS. ANTÔNIO RODRIGUES DA ROCHA, OAB/TO 397-A e ALVARO SANTOS DA 
SILVA, OAB/TO 2022, para, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça as alegações finais. Nos 
termos do r. despacho a seguir transcrito: ". . . Diante disso, dou por encerrada a instrução 
do presente feito e converto os debates orais em memoriais, determinando abertura de 
vista dos autos às partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça as alegações finais. 
Arapoema, 25 de agosto de 2009. (ass) Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito.  

 

ARRAIAS 
Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) E ÀS PARTES.  

 
Escrevente: Ádlla Silva Oliveira  
 
Ficam as Partes abaixo identificadas, intimadas dos despachos, decisões e sentenças a 

seguir transcritos:  
 

REFERÊNCIA: AUTOS N° 157/2005 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE  
Autor: L.C. de A.  
Advogado: Defensoria Pública  
Requerido: O.B. de A. P.  
Advogado: Dr. Antônio Marcos Ferreira – OAB/TO 202-A e OAB/GO 2242-B  
Sentença: “Vistos, etc... Versam os presentes autos de Ação de Investigação de 
Paternidade, ajuizada por L.C. de A., em face de O.B. de A. P., todos qualificados. Aduz a 
requerente que é filha legítima do requerido. Requer o reconhecimento do seu pai 
biológico para fins de direito e averbação do patronímico paterno. O requerido foi 
devidamente citado e ofertou contestação requerendo a realização de exame de DNA. O 
Ministério Público ofereceu parecer opinando pelo prosseguimento do presente feito. 
Realizada audiência de conciliação, as partes pugnaram pelo exame de DNA, com 
anuência do Ministério Público. Relatados. Decido. Primeiramente, não identifico a 
existência de vícios de ordem formal, estando presente às condições da ação e os 
pressupostos processuais de existência e validade do processo. Cumpre destacar que a 
questão de mérito ora suscitada trata meramente de direito e de fato, não sendo 
necessário produzir prova em audiência, conforme preceitua o art. 330 do CPC, devendo 
ser julgada de plano. A prova técnica consistente no exame de DNA de fls. 44 a 47, 
comprova que O.B. de A. é o genitor de L.C. de A.. Trata-se de prova robusta, não 
existindo qualquer suspeita de contaminação da idoneidade do laboratório responsável 
pela elaboração do laudo pericial. Diante do exposto, nos termos do art. 269, inciso I do 
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, reconhecendo a paternidade do 
requerido. Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Divinópolis-GO, para que se 
proceda a devida Retificação no Assento de Nascimento de L.C. de A., incluindo-se, o 
nome do requerido pai, O.B. de A., devendo constar também, os nomes dos seus avós 
paternos. Intimem-se as parte e o Ministério Público. Sem custas. Publique-se. Registre-
se. Arquive-se. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz 
de Direito da Vara Criminal em Substituição.”  

 
REFERÊNCIA: PROTOCOLO ÚNICO N° 2009.0001.7280-9 – AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE  
Requerente: J.L.R.  
Advogado: Dr. Antônio Saselito Ferreira Lima – OAB/TO 1860  
Requerido: J.B.de A.  
Advogado: Dr. Palmeron de Sena e Silva – OAB/TO 387-A e OAB/GO 2383  
Sentença: “Vistos, etc... Versam os presentes autos de Ação de Investigação de 
Paternidade, ajuizada por J.L.R., em face de J.B. de A., todos qualificados. Aduz a 
requerente que é filha legítima do requerido. Requer o reconhecimento do seu pai 
biológico para fins de direito e averbação do patronímico paterno. O requerido foi 
devidamente citado e ofertou contestação requerendo a realização de exame de DNA. O 
Ministério Público ofereceu parecer opinando pelo prosseguimento do presente feito. 
Realizada audiência de conciliação, as partes pugnaram pelo exame de DNA, com 
anuência do Ministério Público. Relatados. Decido. Primeiramente, não identifico a 
existência de vícios de ordem formal, estando presente às condições da ação e os 
pressupostos processuais de existência e validade do processo. Cumpre destacar que a 
questão de mérito ora suscitada trata meramente de direito e de fato, não sendo 
necessário produzir prova em audiência, conforme preceitua o art. 330 do CPC, devendo 
ser julgada de plano. A prova técnica consistente no exame de DNA de fls. 36 a 39, 
comprova que J.B. de A. é o genitor de J.L.R. Trata-se de prova robusta, não existindo 
qualquer suspeita de contaminação da idoneidade do laboratório responsável pela 
elaboração do laudo pericial. Diante do exposto, nos termos do art. 269, inciso I do Código 
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, reconhecendo a paternidade do 
requerido. Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Campos Belos/GO, para que se proceda a devida Retificação no Assento de 
Nascimento de J.L.R., incluindo-se, o nome do requerido pai, J.B. de A., devendo constar 
também, os nomes dos seus avós paternos. Intimem-se as parte e o Ministério Público. 
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. 
Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição.”  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 053/2004 – AÇÃO DE INTERDIÇÃO  
Autor: Ministério Público  
Requerido: J.C. DA S.  
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Sentença: “Vistos etc... O MINISTÉRIO PÚBLICO, requereu perante este Juízo Ação de 
Interdição em face de José Carlos da Silva, também qualificada nos autos em epígrafe, 
alegando em síntese: Que mantém o interditando sob sua proteção em face da gravidade 
do estado de saúde do interditando. Assim, mesmo protegendo e dando-lhe assistência, o 
requerente não se enquadra entre os que podem promover a interdição de sua prima. 
Dessa forma cabe ao Ministério Público promover a interdição da incapaz, afim de que 
esta receba aposentadoria junto ao INSS. Instruiu o pedido com documentos de fls 05 a 
10. Relatados. Decido. A princípio, todo indivíduo maior e emancipado deve por si mesmo 
reger sua própria pessoa e administrar seus bens, entretanto, há pessoas que em virtude 
de doença ou deficiência mental se acham impossibilitadas de cuidar dos próprios 
interesses. Tais indivíduos hão de sujeitar-se ao instituto da curatela, que visam ampará-
los e não puni-los. Segundo textual redação do art. 1767 do Código Civil, estão sujeitos à 
curatela: “I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para os atos da vida civil; II – aqueles que, por outra causa 
duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III – os deficientes mentais, os ébrios 
habituais e os viciados em tóxicos; Como bem diz Pontes de Miranda: “cabe à medicina 
fazer o diagnóstico; à justiça apenas interessa saber se a doença mental. De que o 
paciente é portador, o torna incapaz de rege sua pessoa bens. Na hipótese afirmativa, 
deve ser interditado, dando-se-lhe curador, que velará pelo doente e pelos seus 
interesses” (in, Curso de Direito Civil, 2º. Volume, 29a. edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 
1990, págs. 322/323). No caso em julgamento, não resta nenhuma dúvida quanto à 
incapacidade do interditando de exercer direitos e assumir obrigações na esfera civil. 
Tanto as impressões registradas por ocasião do interrogatório, quanto à conclusão da 
perícia médica de fls. 07 e 08, evidenciaram a precariedade do desenvolvimento mental do 
interditando. Isto posto, diante dos fatos expendidos, com fulcro no que dispõe a legislação 
pertinente, declaro J.C. da S., absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil (Artigo 
3º Inciso II CC) e para a sua proteção decreto sua interdição e nomeio-lhe curador, o 
requerente Rosulindo Mendes de Jesus (Artigo 1.775, § 1º CC), que deverá prestar o 
compromisso em cinco dias. Expeça-se o mandado ao Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais desta Comarca de Arraias-TO, para que proceda a devida inscrição e 
publiquem-se os editais exigidos em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. 
Sem custas. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de 
Direito da Vara Criminal em Substituição.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 054/2004 – AÇÃO DE INTERDIÇÃO  
Autor: Ministério Público  
Requerido: J.V.M.  
Sentença: “Vistos etc... Cuida-se o presente de Ação de Interdição e Curatela de J.V.M., já 
qualificado, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, alegando em síntese: Aduz que o 
requerido, é portador de deficiência mental, o que o torna inteiramente incapaz de reger a 
própria vida. Declarou a senhora Luciene José de Moura que o interditando não possui 
qualquer espécie de parentes conhecidos nesta região. Alega que vem mantendo o 
interditando sob seus cuidados há muitos nos, razão por que pretende obter o 
reconhecimento judicial de tal circunstância, e sua nomeação pra exercer a função de 
curadora do mesmo. Instruiu o pedido com documentos de fls.04 até 09. Cumpridas as 
formalidades processuais, o interditando foi apresentado a este magistrado, o qual em 
audiência constatou que o interditando apresenta ser pessoa de certa confusão mental e 
com dificuldades de audição e expressão. Não se apresenta de forma inteligível, sendo 
que as respostas nem sempre são coerentes, como ainda tendo seu estado físico e mental 
já debilitado. Relatados. Decido. A princípio, todo indivíduo maior e emancipado deve por 
si mesmo reger sua própria pessoa e administrar seus bens, entretanto, há pessoas que 
em virtude de doença ou deficiência mental se acham impossibilitadas de cuidar doe 
próprios interesses. Tais indivíduos hão de sujeitar-se ao instituto da curatela, que visam 
ampará-los e não puni-los. Segundo textual redação do art. 1767 do Código Civil, estão 
sujeitos à curatela: “I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para os atos da vida civil; II – aqueles que, por outra causa 
duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III – os excepcionais sem completo 
desenvolvimento mental; Como bem diz Pontes de Miranda: “cabe à medicina fazer o 
diagnóstico; à justiça apenas interessa saber se a doença mental, de que o paciente é 
portador, o torna incapaz de reger sua pessoa e bens. Na hipótese afirmativa, deve ser 
interditado, dando-se-lhe curador, que velará pelo doente e pelos seus interesses” (in, 
Curso de Direito Civil, 2º. Volume, 29a. edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 1990, págs. 
322/323). No caso em julgamento, não resta nenhuma dúvida quanto à incapacidade do 
interditando de exercer direitos e assumir obrigações na esfera civil. As impressões 
registradas por ocasião do interrogatório, evidenciaram a precariedade do 
desenvolvimento mental do interditando. Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o 
pedido formulado na inicial e DECRETO a interdição J.V.M, declarando-o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 3º, inciso II, e o art. 
1.767, I, ambos do Código Civil, razão pela qual nomeio-lhe curadora Sra. LUCIENE JOSÉ 
DE MOURA, que deverá prestar o compromisso em cinco dias. Sem custas, por ser 
beneficiário da assistência judiciária. Publique-se, nos termos do art. 1.184 , do Código 
Processo Civil. Registre-se. Intime-se. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio Ricardo 
Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 669/2001 – AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA INCAPAZ D.F.M.  
Requerente: Joana França Barbosa  
Advogada: Defensora Pública  
Sentença: “Vistos etc... Joana França Barbosa, qualificada às fls. 02, requereu perante 
este Juízo Ação de Interdição em face de D.F.M., também qualificada nos autos em 
epígrafe, alegando em síntese: Que é mãe da interditanda, conforme certidão de 
nascimento de fls. 07 e que a mesma é portadora de alienação mental desde o 
nascimento. Afirma que a interditanda vive sob sua guarda e responsabilidade há muitos 
anos e que não possui outro parentes com condições de acolhê-lo. Requer, ao final, sua 
interdição para poder pleitear junto ao I.N.S.S. benefício social para que possa suprir seus 
gastos com alimentação, medicamentos, etc. Instruiu o pedido com documentos de fls. 
06/09. Relatados. Decido. A princípio, todo indivíduo maior e emancipado deve por si 
mesmo reger sua própria pessoa e administrar seus bens, entretanto, há pessoas que em 
virtude de doença ou deficiência mental se acham impossibilitadas de cuidar dos próprios 
interesses. Tais indivíduos hão de sujeitar-se ao instituto da curatela, que visam ampará-
los e não puni-los. Segundo textual redação do art. 1.767 do Código Civil, estão sujeitos à 
curatela: “I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para os atos da vida civil; II – aqueles que, por outra causa 
duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III – os deficientes mentais, os ébrios 

habituais e os viciados em tóxicos; Como bem diz Pontes de Miranda: “cabe à medicina 
fazer o diagnóstico; à justiça apenas interessa saber se a doença mental, de que o 
paciente é portador, o torna incapaz de reger sua pessoa e bens. Na hipótese afirmativa, 
deve ser interditado, dando-se-lhe curador, que velará pelo doente e pelos seus 
interesses” (in, Curso de Direito Civil, 2º. Volume, 29a. edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 
1990, págs. 322/323). No caso em julgamento, não resta nenhuma dúvida quanto à 
incapacidade da interditanda de exercer direitos e assumir obrigações na esfera civil. 
Tanto as impressões registradas por ocasião do interrogatório, quanto à conclusão da 
perícia médica evidenciaram a precariedade do desenvolvimento mental da interditanda. 
Isto posto, diante dos fatos expendidos, com fulcro no que dispõe a legislação pertinente, 
declaro D.F.M., absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil (Artigo 3º Inciso II CC) 
e para a sua proteção decreto sua interdição e nomeio-lhe curadora, a requerente Joana 
França Barbosa (Artigo 1.775, § 1º CC), que deverá prestar o compromisso em cinco dias. 
Expeça-se o mandado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca 
de Arraias-TO, para que proceda a devida inscrição e publiquem-se os editais exigidos em 
lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Sem custas. AAX-TO, 03 de novembro 
de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em 
Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 737/2001 – AÇÃO DE INTERDIÇÃO  
Requerente: Juralé Sônia Piedade Moura  
Advogada: Defensora Pública  
Requerido: V.P. de M.  
Sentença: “Vistos etc... Juralé Sônia Piedade Moura, qualificada às fls. 02, requereu 
perante este Juízo Ação de Interdição em face de V.P. de M., também qualificada nos 
autos em epígrafe, alegando em síntese: Que é mãe do interditando, conforme certidão de 
nascimento de fls. 07 e que o mesmo mostrou desde o nascimento, sintomas de 
debilidade mental, conforme atestou o Hospital Comunitário desta cidade. Afirma que a 
interditanda vive sob sua guarda e responsabilidade há muitos anos e que não possui 
outro parentes com condições de acolhê-lo. Requer, ao final, sua interdição para poder 
pleitear junto ao I.N.S.S. benefício social para que possa suprir seus gastos com 
alimentação, medicamentos, etc. Instruiu o pedido com documentos de fls. 06/10. 
Relatados. Decido. A princípio, todo indivíduo maior e emancipado deve por si mesmo 
reger sua própria pessoa e administrar seus bens, entretanto, há pessoas que em virtude 
de doença ou deficiência mental se acham impossibilitadas de cuidar dos próprios 
interesses. Tais indivíduos hão de sujeitar-se ao instituto da curatela, que visam ampará-
los e não puni-los. Segundo textual redação do art. 1.767 do Código Civil, estão sujeitos à 
curatela: “I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para os atos da vida civil; II – aqueles que, por outra causa 
duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III – os deficientes mentais, os ébrios 
habituais e os viciados em tóxicos; Como bem diz Pontes de Miranda: “cabe à medicina 
fazer o diagnóstico; à justiça apenas interessa saber se a doença mental, de que o 
paciente é portador, o torna incapaz de reger sua pessoa e bens. Na hipótese afirmativa, 
deve ser interditado, dando-se-lhe curador, que velará pelo doente e pelos seus 
interesses” (in, Curso de Direito Civil, 2º. Volume, 29a. edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 
1990, págs. 322/323). No caso em julgamento, não resta nenhuma dúvida quanto à 
incapacidade do interditando de exercer direitos e assumir obrigações na esfera civil. 
Tanto as impressões registradas por ocasião do interrogatório, quanto à conclusão da 
perícia médica evidenciaram a precariedade do desenvolvimento mental do interditando. 
Isto posto, diante dos fatos expendidos, com fulcro no que dispõe a legislação pertinente, 
declaro V.P. de M., absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil (Artigo 3º Inciso II 
CC) e para a sua proteção decreto sua interdição e nomeio-lhe curadora, a requerente 
Juralé Sonia Piedade Moura (Artigo 1.775, § 1º CC), que deverá prestar o compromisso 
em cinco dias. Expeça-se o mandado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 
desta Comarca de Arraias-TO, para que proceda a devida inscrição e publiquem-se os 
editais exigidos em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Sem custas. AAX-
TO, 03 de novembro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara 
Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 010/2003 – AÇÃO DE INTERDIÇÃO  
Autora: Maria Cosmo Avelino  
Advogado: Dr. Edivan Gomes Lima – OAB/TO 1497-A e OAB/GO 14116  
Requerida: E.C.A.  
Sentença: “Vistos etc... Maria Cosmo Avelina, qualificada às fls. 02, requereu perante este 
Juízo Ação de Interdição em face de E.C.A., também qualificada nos autos em epígrafe, 
alegando em síntese: Que é mãe da interditanda, conforme certidão de nascimento de fls. 
07 e que a mesma mostrou desde o nascimento, sintomas de debilidade mental, conforme 
atestou o Hospital Comunitário desta cidade, às fls. 08. Afirma que a interditanda vive sob 
sua guarda e responsabilidade há muitos anos e que não possui outros parentes com 
condições de acolhê-lo. Requer, ao final, sua interdição para poder pleitear junto ao 
I.N.S.S. benefício social para que possa suprir seus gastos com alimentação, 
medicamentos, etc. Instruiu o pedido com documentos de fls. 06/09. Relatados. Decido. A 
princípio, todo indivíduo maior e emancipado deve por si mesmo reger sua própria pessoa 
e administrar seus bens, entretanto, há pessoas que em virtude de doença ou deficiência 
mental se acham impossibilitadas de cuidar dos próprios interesses. Tais indivíduos hão 
de sujeitar-se ao instituto da curatela, que visam ampará-los e não puni-los. Segundo 
textual redação do art. 1.767 do Código Civil, estão sujeitos à curatela: “I – aqueles que, 
por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os 
atos da vida civil; II – aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua 
vontade; III – os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; Como 
bem diz Pontes de Miranda: “cabe à medicina fazer o diagnóstico; à justiça apenas 
interessa saber se a doença mental, de que o paciente é portador, o torna incapaz de 
reger sua pessoa e bens. Na hipótese afirmativa, deve ser interditado, dando-se-lhe 
curador, que velará pelo doente e pelos seus interesses” (in, Curso de Direito Civil, 2º. 
Volume, 29a. edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 1990, págs. 322/323). No caso em 
julgamento, não resta nenhuma dúvida quanto à incapacidade da interditanda de exercer 
direitos e assumir obrigações na esfera civil. Tanto as impressões registradas por ocasião 
do interrogatório, quanto à conclusão da perícia médica de fls. 09, evidenciaram a 
precariedade do desenvolvimento mental da interditanda. Isto posto, diante dos fatos 
expendidos, com fulcro no que dispõe a legislação pertinente, declaro E.C.A., 
absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil (Artigo 3º Inciso II CC) e para a sua 
proteção decreto sua interdição e nomeio-lhe curadora, a requerente Maria Cosmo Avelina 
(Artigo 1.775, § 1º CC), que deverá prestar o compromisso em cinco dias. Expeça-se o 
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mandado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca de Arraias-
TO, para que proceda a devida inscrição e publiquem-se os editais exigidos em lei. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Sem custas. AAX-TO, 03 de novembro de 
2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 524/2000 – AÇÃO DE INTERDIÇÃO  
Requerente: Deusdetina José Luiz  
Advogado: Defensoria Pública  
Requerida: D.L.F.  
Sentença: “Vistos etc... Deusdetina José Luiz, qualificada às fls. 02, requereu perante este 
Juízo Ação de Interdição em face de D.L.F., também qualificada nos autos em epígrafe, 
alegando em síntese: Que é irmã da interditanda, conforme certidão de nascimento de fls. 
07/08 e que a mesma mostrou desde o nascimento, sintomas de debilidade mental, 
conforme perícia médica. Afirma que a interditanda vive sob sua guarda e 
responsabilidade há muitos anos e que não possui outros parentes com condições de 
acolhê-lo. Requer, ao final, sua interdição para poder pleitear junto ao I.N.S.S. benefício 
social para que possa suprir seus gastos com alimentação, medicamentos, etc. Instruiu o 
pedido com documentos de fls. 06/12. Relatados. Decido. A princípio, todo indivíduo maior 
e emancipado deve por si mesmo reger sua própria pessoa e administrar seus bens, 
entretanto, há pessoas que em virtude de doença ou deficiência mental se acham 
impossibilitadas de cuidar dos próprios interesses. Tais indivíduos hão de sujeitar-se ao 
instituto da curatela, que visam ampará-los e não puni-los. Segundo textual redação do art. 
1.767 do Código Civil, estão sujeitos à curatela: “I – aqueles que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; II – 
aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III – os 
deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; Como bem diz Pontes de 
Miranda: “cabe à medicina fazer o diagnóstico; à justiça apenas interessa saber se a 
doença mental, de que o paciente é portador, o torna incapaz de reger sua pessoa e bens. 
Na hipótese afirmativa, deve ser interditado, dando-se-lhe curador, que velará pelo doente 
e pelos seus interesses” (in, Curso de Direito Civil, 2º. Volume, 29a. edição, São Paulo, 
Ed. Saraiva, 1990, págs. 322/323). No caso em julgamento, não resta nenhuma dúvida 
quanto à incapacidade da interditanda de exercer direitos e assumir obrigações na esfera 
civil. Tanto as impressões registradas por ocasião do interrogatório, quanto à conclusão da 
perícia médica de fls. 11, evidenciaram a precariedade do desenvolvimento mental da 
interditanda. Isto posto, diante dos fatos expendidos, com fulcro no que dispõe a legislação 
pertinente, declaro D.L.F., absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil (Artigo 3º 
Inciso II CC) e para a sua proteção decreto sua interdição e nomeio-lhe curadora, a 
requerente Deusdetina José Luiz (Artigo 1.775, § 1º CC), que deverá prestar o 
compromisso em cinco dias. Expeça-se o mandado ao Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais desta Comarca de Arraias-TO, para que proceda a devida inscrição e 
publiquem-se os editais exigidos em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. 
Sem custas. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de 
Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 527/2000 – AÇÃO DE INTERDIÇÃO  
Requerente: Ministério Público  
Requerida: E.B.  
Sentença: “Vistos etc... O MINISTÉRIO PÚBLICO, requereu perante este juízo Ação de 
Interdição em face de E.B, A.A., E.R. da S., J.B. da S., M.R. da S. e T. de J., também 
qualificada nos autos em epígrafe, alegando em síntese: Que as interditandas vivem a 
muito anos sob sua guarda e responsabilidade da Conferência São Vicente de Paula. 
Aduz que as interditandas são portadoras de deficiência mental, o que as impede de reger 
as próprias vidas. Requer, ao final, sua interdição para poder pleitear junto ao I.N.S.S. 
benefício social para que possa suprir seus gastos com alimentação, medicamentos, etc. 
Instruiu o pedido com documentos de fls. 07/09. Relatados. Decido. A princípio, todo 
indivíduo maior e emancipado deve por si mesmo reger sua própria pessoa e administrar 
seus bens, entretanto, há pessoas que em virtude de doença ou deficiência mental se 
acham impossibilitadas de cuidar dos próprios interesses. Tais indivíduos hão de sujeitar-
se ao instituto da curatela, que visam ampará-los e não puni-los. Segundo textual redação 
do art. 1.767 do Código Civil, estão sujeitos à curatela: “I – aqueles que, por enfermidade 
ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; II 
– aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III – os 
deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; Como bem diz Pontes de 
Miranda: “cabe à medicina fazer o diagnóstico; à justiça apenas interessa saber se a 
doença mental, de que o paciente é portador, o torna incapaz de reger sua pessoa e bens. 
Na hipótese afirmativa, deve ser interditado, dando-se-lhe curador, que velará pelo doente 
e pelos seus interesses” (in, Curso de Direito Civil, 2º. Volume, 29a. edição, São Paulo, 
Ed. Saraiva, 1990, págs. 322/323). No caso em julgamento, não resta nenhuma dúvida 
quanto à incapacidade das interditandas de exercerem direitos e assumirem obrigações na 
esfera civil. Tanto as impressões registradas por ocasião do interrogatório, quanto à 
conclusão da perícia médica, evidenciaram a precariedade do desenvolvimento mental 
das interditandas. Isto posto, diante dos fatos expendidos, com fulcro no que dispõe a 
legislação pertinente, declaro E.B, A.A., E.R. da S., J.B. da S., M.R. da S. e T. de J., 
absolutamente incapazes de exercerem atos da vida civil (Artigo 3º Inciso II CC) e para a 
sua proteção decreto sua interdição e nomeio-lhe curadora, a requerente Maria do Socorro 
Freire Mármore (Artigo 1.775, § 1º CC), que deverá prestar o compromisso em cinco dias. 
Expeça-se o mandado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca 
de Arraias-TO, para que proceda a devida inscrição e publiquem-se os editais exigidos em 
lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Sem custas. AAX-TO, 03 de novembro 
de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em 
Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 729/2001 – AÇÃO DE INTERDIÇÃO  
Requerente: Nestor Marques da Silva  
Advogado: Dr. Antônio Saselito Ferreira Lima – OAB/TO 1860  
Requerida: M. da G. T. Q.  
Sentença: “Vistos etc... Nestor Marques da Silva, requereu perante este Juízo Ação de 
Interdição em face de M. da G.T.Q., também qualificada nos autos em epígrafe, alegando 
em síntese: Que matem sob seus cuidados e proteção a interditanda, já que a mesma é 
sua prima e esta não possui mais nenhum parente. Assim, mesmo protegendo e dando-
lhe assistência, o requerente na se enquadra entre os que podem promover a interdição 
de sua prima. Dessa foram cabe ao Ministério Público promover interdição da incapaz, 
afim de eu esta receba junta o INSS, os benéficos deixados pela morte de seu genitor 

Honorato Torres Quintanilha. Instruiu o pedido com documentos de fls. 05/08. Relatados. 
Decido. A princípio, todo indivíduo maior e emancipado deve por si mesmo reger sua 
própria pessoa e administrar seus bens, entretanto, há pessoas que em virtude de doença 
ou deficiência mental se acham impossibilitadas de cuidar dos próprios interesses. Tais 
indivíduos hão de sujeitar-se ao instituto da curatela, que visam ampará-los e não puni-los. 
Segundo textual redação do art. 1.767 do Código Civil, estão sujeitos à curatela: “I – 
aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para os atos da vida civil; II – aqueles que, por outra causa duradoura, não 
puderem exprimir a sua vontade; III – os deficientes mentais, os ébrios habituais e os 
viciados em tóxicos; Como bem diz Pontes de Miranda: “cabe à medicina fazer o 
diagnóstico; à justiça apenas interessa saber se a doença mental, de que o paciente é 
portador, o torna incapaz de reger sua pessoa e bens. Na hipótese afirmativa, deve ser 
interditado, dando-se-lhe curador, que velará pelo doente e pelos seus interesses” (in, 
Curso de Direito Civil, 2º. Volume, 29a. edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 1990, págs. 
322/323). No caso em julgamento, não resta nenhuma dúvida quanto à incapacidade da 
interditanda de exercer direitos e assumir obrigações na esfera civil. Tanto as impressões 
registradas por ocasião do interrogatório, quanto à conclusão da perícia médica, 
evidenciaram a precariedade do desenvolvimento mental da interditanda. Isto posto, diante 
dos fatos expendidos, com fulcro no que dispõe a legislação pertinente, declaro M. da 
G.T.Q., absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil (Artigo 3º Inciso II CC) e para 
a sua proteção decreto sua interdição e nomeio-lhe curador, o requerente Nestor Marques 
da Silva (Artigo 1.775, § 1º CC), que deverá prestar o compromisso em cinco dias. 
Expeça-se o mandado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca 
de Arraias-TO, para que proceda a devida inscrição e publiquem-se os editais exigidos em 
lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Sem custas. AAX-TO, 03 de novembro 
de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em 
Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: PROTOCOLO ÚNICO N° 2009.0008.2882-8/0 – AÇÃO DE DIVÓRCIO 
CONSENSUAL DIRETO  
Requerentes: V.M. dos S. e A.D. dos S.  
Advogado: Dr. Palmeron de Sena e Silva – OAB/TO 387-A e OAB/GO 2383  
Sentença: “Vistos, etc... Versam os presentes autos sobre AÇÃO DE DIVÓRCIO proposta 
por V.M. dos S. e A.D. dos S.M., ambos qualificados à fl. 02. Alega os divorciandos que 
contraíram matrimônio em 06/01/1995, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, e 
desta união resultou o nascimento de um filho, menor incapaz J.A.D.M.. Diz ainda que o 
casal não possui bens a repartir. Afirma a requerente que o casal está separado de fato a 
mais de 02 anos não existindo qualquer interesse de reaproximação. Acordaram as partes 
que a guarda do filho ficará com a genitora, podendo o pai visitá-lo quando desejar. Que o 
genitor continuará pagando a pensão para o filho no importe de 30% do salário mínimo. 
Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela designação de audiência. 
Relatados. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a sentença deve ser julgada de 
plano e procedente, pois os dados existentes nos autos, provam a separação de fato 
ocorrida há mais de 02 (dois) anos entre os divorciandos. Dispõe o parágrafo 6º do art. 
226 da Constituição Federal: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após 
prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada 
separação de fato por mais de dois anos”. Uma vez transcorrido o lapso temporal, nenhum 
óbice há, quanto à pretensão da requerente. Diz o art. 37 da lei 6515/77, que o juiz 
conhecerá diretamente do pedido, quando não houver contestação ou necessidade de 
produzir provas, fundamentando o julgamento antecipado da lide por não ser necessária 
maior instrução probatória. Quanto ao filho o requerido continuará pagando pensão 
alimentícia mensal no importe de 30% do salário mínimo vigente, devendo a importância 
ser depositada em Cartório até dia 15 (quinze) de cada mês, inclusive com reajustamentos 
automáticos e periódicos. Concedo a guarda e responsabilidade do menor J.A.D.M. a sua 
genitora. A divorcianda voltará a usar o nome de solteira, A.D. dos S. Isto posto, com 
fulcro no art. 40 da lei 6515/77 e no art. 226, § 6º da Constituição Federal, Julgo 
Procedente a presente Ação e Decreto o Divórcio de V.M. dos S. Expeça-se Mandado de 
averbação ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, para que 
proceda a devida averbação. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Sem custas. 
Publique-se. Registre-se. Arquive-se. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio Ricardo 
Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: PROTOCOLO ÚNICO N° 2007.0003.6307-1/0 – AÇÃO DE DIVÓRCIO 
DIRETO  
Requerente: J.R.F.  
Advogado: Dr. Antônio Saselito Ferreira Lima – OAB/TO 1860  
Requerido: M.C. de A.F.  
Sentença: “Vistos, etc... Versam os presentes autos sobre AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 
LITIGIOSO proposta por J.R.F. em desfavor de M.C. de A. F., ambos qualificados à fl. 02. 
Alega que contraiu matrimônio com a requerida em 24/09/1994, sob o regime de 
Comunhão Parcial de Bens, e desta união não tiveram nenhum filho, como ainda que o 
casal não adquiriu bens a repartir. Afirma o requerente que o casal está separado de fato 
há mais de 11 anos, sedo que o requerente não sabe onde a mesma reside desde a 
separação. Ao ser citada por edital, a requerida não se manifestou sobre a ação. 
Relatados. Decido. Primeiramente constato que as partes estão devidamente casadas, 
conforme atesta certidão de casamento de fls. 07. No mais, cumpre destacar que a 
sentença deve ser julgada de plano e procedente, pois os dados existentes nos autos, 
provam a separação de fato ocorrida há mais de 02 (dois) anos entre os divorciandos. 
Dispõe o parágrafo 6º do art. 226 da Constituição Federal: “O casamento civil pode ser 
dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos 
expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos”. Uma vez 
transcorrido o lapso temporal, nenhum óbice há, quanto à pretensão da requerente. 
Ademais, o art. 37 da lei 6515/77, que o juiz conhecerá diretamente do pedido, quando 
não houver contestação ou necessidade de produzir provas, fundamentando o julgamento 
antecipado da lide por não ser necessária maior instrução probatória. Isto posto, e com 
base no princípio na economia processual, consistindo na aceleração dos atos 
processuais, tentando poupar qualquer desperdício na condução do processo, e com 
fulcro no art. 40 da lei 6515/77 e no art. 226, § 6º da Constituição Federal, Julgo 
Procedente a presente Ação e Decreto o Divórcio de J.R.F. e de M.C. de A.F. Retifico o 
nome da mulher que passará a se chamar M.C. de A. Expeça-se Mandado de averbação 
ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Campos Belos/GO, 
para que proceda a devida averbação. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Sem 
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custas. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio 
Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: PROTOCOLO ÚNICO N° 2009.0008.2870-4/0 – AÇÃO DE CONVERSÃO 
DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO  
Requerentes: F.B.N.C. e M.C.F.  
Advogado: Dr. Palmeron de Sena e Silva – OAB/TO 387-A e OAB/GO 2383  
Sentença: “Vistos, etc... Versam os presentes autos sobre AÇÃO DE CONVERSÃO DE 
SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO proposta por F.B.N.C. e M.C.F., ambos 
qualificados à fl. 03. Alega se separaram consensualmente, cuja sentença transitou em 
julgado desde a data de janeiro de 2000, tendo assim transcorrido o prazo legal. Afirmam 
os requerentes que estão quites com as obrigações assumidas perante supracitada ação 
de separação judicial, inclusive quanto aos dois filhos menores do casal, T.F.N. di C. e 
F.N. di C. O divorciando contribuirá com o pagamento de pensão alimentícia em favor dos 
filhos, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, os quais serão debitados na 
folha de pagamento do mesmo e depositados mensalmente na conta corrente n° 22.754-
4, em nome da divorcianda, perante o Banco do Brasil S.A., agência n° 0541-X, desta 
cidade. Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela designação de audiência. 
Relatados. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a sentença deve ser julgada de 
plano e procedente, pois os dados existentes nos autos, provam a separação de fato 
ocorrida há mais de 01 (um) ano entre os divorciandos. Dispõe o parágrafo 6º do art. 226 
da Constituição Federal: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 
separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada 
separação de fato por mais de dois anos”. Ademais, transcorrido o lapso temporal, 
nenhum óbice há, quanto a pretensão dos divorciandos. No mais diz o art. 37 da lei 
6515/77, que o juiz conhecerá diretamente do pedido, quando não houver contestação ou 
necessidade de produzir provas, fundamentando o julgamento antecipado da lide por não 
ser necessária maior instrução probatória. Quanto à guarda e alimentos devidos aos 
menores, as partes acordaram que o divorciando pagará a título de alimentos, o valor e R$ 
300,00 (Trezentos reais), sendo os mesmos descontados em folha de pagamento e 
depositados diretamente na conta da divorcianda. Isto posto, e com base no princípio da 
economia processual, consistindo na aceleração dos atos processuais, tentando poupar 
qualquer desperdício na condução do processo, e com fulcro no art. 40 da lei 6515/77 em 
o art. 226, § 6º da Constituição Federal, Julgo Procedente a presente Ação e Decreto o 
Divórcio de F.B.N.C. e M.C.F. Expeça-se Mandado de averbação ao Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, para que proceda a devida averbação à 
margem do registro de casamento sob o n°.202, livro B-2, às fls. 1v. Expeça-se ainda, 
mandado oficiando a Secretaria da Administração do Estado (SECAD), para debitar o 
valor da pensão alimentícia na folha de pagamento do divorciando e creditar à conta 
corrente n°.22.754-4, Agência n°. 0541-X, do Banco do Brasil S.A., em nome da 
divorcianda. Publique-se. Registre-se. Intime-se Arquive-se. AAX-TO, 03 de novembro de 
2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 059/2004 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE 
FATO C/C ALVARÁ  
Autor: M.R.dos S.  
Advogado: Dr. Antônio Saselito Ferreira Lima – OAB/TO 1860  
Requerido: A. de J.  
Sentença: “Vistos etc... Versam os autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE 
DE FATO ajuizada por M.R. dos S. em face de A. de J., ambos qualificados. Tendo em 
vista certidão de fls. 32, onde demonstra que a requerente não acostou aos autos o seu 
endereço correto, bem como, ainda não manifesta nos autos desde a data de 31.03.2006, 
constato que a requerente não tem qualquer interesse no desfecho do feito. Assim diante 
da inércia da requerente nos autos a mais de 03 (três) anos, penso não se o caso de 
continuação do processo. Pelo exposto, Julgo Extinto o Feito sem resolução do mérito, 
nos termos do artigo 267, inciso II e III, do Código de Processo Civil. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Sem custas. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, 
dando-se baixa nos registros de estilo. AAX-TO, 05 de novembro de 2009. Márcio Ricardo 
Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 168/2005 – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA  
Embargante: Kellyanne Marques Vieira Angelim  
Advogado: Dr. Antônio Saselito Ferreira Lima – OAB/TO 1860  
Requerido: Xerox Comércio e Indústria Ltda.  
Sentença: “Vistos etc... Versam os autos sobre Ação de Embargos à Ação Monitória 
ajuizada por Kellyanne Marques Vieira Angelim em face de Domingos Xérox Comércio e 
Indústria, ambos já qualificados. Alega a embargante que, após firmar com a embargada 
contrato de locação com opção de compra, com 12 faturas no valor de cada uma de R$ 
872,00 (oitocentos e setenta e dois reais), alguma destas foram quitadas. Afirma ainda que 
foram feitas novas negociações, passando o valor a ser de R$ 1.310,21 (um mil trezentos 
e dez reais e vinte e um centavos), e que chegou a quitar várias prestações, inclusive duas 
de um vez no valor de R$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais). Informa a 
embargante que começou a receber duas faturas, uma de R$ 1.310,21 (um mil trezentos e 
dez reais e vinte e um centavos) e outra de R$ 956,10 (novecentos e cinqüenta e seis 
reais e dez centavos). A embargante não juntou documentos comprobatórios. A 
embargante, após regular intimação, apresentou, no prazo legal, resposta aos embargos, 
aduzindo que a embargante deixou de impugnar o débito em sua totalidade, e que não foi 
efetuado pagamento de nenhuma fatura, reafirmando os termos da ação principal. 
Relatados. Decido. Os autos não reclamam qualquer dilação probatória para formar o 
Juízo cognitivo, portanto, concluo que o feito merece realmente o Julgamento antecipado, 
o que é perfeitamente possível, vez que se mostra inteiramente desnecessária qualquer 
dilação probatória, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil. A ação 
monitória tem a natureza de processo cognitivo sumário e a sua finalidade é agilizar a 
prestação jurisdicional, utilizando-se desse instrumento processual, o credor que possuir 
prova escrita sem força de título executivo, contudo merecedora de fé quanto à sua 
autenticidade. A prova juntada na inicial constitui prova suficiente ao ajuizamento da ação 
monitória, que pode ser contrastada com os embargos monitórios a serem oferecidos pela 
requerida. Com efeito, os embargos interpostos na ação monitória são processados nos 
próprios autos, desenvolvendo-se como a contestação no procedimento ordinário. Em 
razão da conversão do processo em diligência, verifico que os documentos apresentados 
afirmam a argumentação sustentada pela autora/embargada, no sentido de que a 
embargante é devedora do montante cobrado na inicial, confirmando nas planilhas de 
folhas 29 e 31 o real valor e a evolução da dívida, sendo portando, hábeis e suficientes 

para demonstra o valor devido. Ademais, as alegações da embargante não têm condão de 
desconstituir ou extinguir o direito da embargada. Assim sem maiores delongas, entendo 
que a embargada cumpriu seu ônus probatório, tendo demonstrado a existência da dívida, 
com o que restou a embargante o dever de provar quaisquer fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos. É o quanto basta dada à simplicidade da causa. Por esses 
argumentos, julgo improcedentes os embargos à Ação Monitória. Custas e honorários de 
advogado, estes arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpridas as providências determinadas, conclusos os autos 
para o seu normal prosseguimento. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio Ricardo 
Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 214/2005 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA  
Autor: Ministério Público Estadual  
Requeridos: Maria Emília Sares Xavier e Município de Arraias-TO  
Sentença: “Vistos etc... Versam os autos sobre Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 
Público em face de Município de Arraias, já qualificados. Considerando que ocorreu a 
carência da ação desaparecendo o interesse de agir, uma vez que perdeu o objeto, penso 
não ser o caso de continuação processual. Já que nos presentes autos, não há interesse 
de prosseguimento do feito, não concorrendo esta condição da ação. Não há composição 
do binômio necessidade e utilidade, resultando na não tutela jurisdicional do Estado de 
direito. Desse modo é inviável a manutenção do presente processo judicial, eis que perdeu 
a sua utilidade. Tem-se a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular 
do processo. Diante disso, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos 
termos do artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem custas. Publique-se. 
Registre-se. Arquive-se.. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira 
Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 155/2000 – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS  
Embargante: Leila Alba Oliveira Bueno Costa  
Advogado: Sem Advogado Constituído  
Requerido: Banco Itaú S/A  
Advogado: Dr. Antônio Marcos Ferreira – OAB/TO 202-A  
Sentença: “Vistos etc... Versam os autos sobre Ação de Embargos de Terceiros ajuizada 
por Leila Alba Oliveira Bueno Costa em face de Banco Itaú, ambos já qualificados. Tendo 
em vista a inexistência do interesse de agir perdendo o objeto e ocorrendo a carência da 
ação, penso não se o caso de continuação processual. Visto que nos presentes autos, não 
há manifestação do autor acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, não 
concorrendo esta condição da ação. Não há composição do binômio necessidade e 
utilidade, resultando na não tutela jurisdicional do Estado de direito. Desse modo é inviável 
a manutenção do presente processo judicial, eis que perdeu a sua utilidade. Diante disso, 
JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI 
do Código de Processo Civil. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Arquive-se.. AAX-TO, 
04 de novembro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara 
Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 281/2006 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE  
Autor: Espólio de Newton Batista Cordeiro  
Advogado: Dra. Doraildes F.G. Vasconcelos – OAB/GO 9541  
Requerido: Antônio Carlos Cantuário  
Advogado: Dr. Nilson Nunes Reges – OAB/TO 681-A e OAB/GO 9783  
Sentença: “Vistos etc... Trata-se de Ação de Manutenção de Posse, proposta por Espólio 
de Newton Batista Cordeiro, devidamente qualificado às fls. 03, em face de Antônio Carlos 
Cantuário, também qualificado. Aduz que é herdeira do acervo hereditário de uma gleba 
de terras do imóvel denominado fazenda “São João”, situado neste município de Arraias-
TO, com área de 1.640,76 hectares adquiridos por doação, conforme documentos de fls. 
13 e 580,8 (Quinhentos e oitenta vírgula oito) hectares, adquiridos por compra e venda, 
conforme documentos de fls. 14. Afirma que possui posse mansa e pacífica e contínua do 
imóvel, sendo que o mesmo está em mãos da família há quase 40 (quarenta anos). Ocorre 
que as herdeiras foram surpreendidas com um pequeno desmatamento do interior da 
propriedade efetuadas pelo requerido, tendo sido construído um barraco de pau a pique, 
onde foram encontradas várias armas, conforme se verifica pelas fotos anexadas às fls. 15 
a 18. A autora requereu liminar possessória o qual foi deferida por este Juízo, e quanto ao 
mérito, à determinação de manutenção de posse sobre a faixa territorial aludida. 
Regularmente citado, o requerido ás fls.53 a 64, contestou alegando que também é 
proprietário de parte do imóvel em litígio, bem como que a situação do imóvel São João 
trata-se de composse. Designada audiência de tentativa de conciliação, instrução e 
julgamento, esta restou infrutífera. Relatados. Decido. Cuida-se de Ação de Manutenção 
de Posse, proposta pelo Espólio de Newton Batista Cordeiro, em face de Antônio Carlos 
Cantuário. Primeiramente, ação de manutenção de posse tem por finalidade o provimento 
jurisdicional que mantenha o possuidor na sua posse, impedindo que terceiro perpetre 
qualquer ofensa a ele. Objetiva ainda, fazer cessar a turbação restaurando o exercício da 
posse. O Código Civil, ao dispor sobre o assunto, estabelece o seguinte: “... art. 1210. O 
possuído tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de 
esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado....” 
Importante esclarecer, que a turbação é todo ato que embaraça o livre exercido da posse, 
haja ou não dano, tenha ou não turbador melhor direito sobre a coisa. No caso em tela, a 
autora sofreu embaraço na sua posse sem contudo perdê-la, buscando assim, o presente 
remédio possessório, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil . Pois bem. Com 
fulcro no art. 1.200 do Código Civil, tenho que as alegações da requerente são plausíveis, 
vez que se extrai dos autos, que a posse da autora é justa, pois possui a posse mansa e 
pacífica do imóvel há mais de 40 (quarenta) anos, enquanto o requerido pretende a posse 
do imóvel de forma clandestina e precária, totalmente eivada de vício. Observa-se, que a 
prova testemunhal colhida em audiência comprova os fatos alegados pela autora na 
presente ação. Transcrevo alguns trechos dos elementos orais da testemunha Otaviano 
Rocha dos Santos em seu depoimento: “Que conhece a fazenda São João há muitos anos 
e que a fazenda tem por limite o córrego extrema e as fazendas santa Maria e santo 
inácio. Que a fazenda era dota fechada e que existem quatro condôminos a Dona 
Herondina o Erli, o Jamil e Ezequiel Gorgonho. Que se recorda que em dois mil e seis o 
requerido fez uma derrubada e uma queimada dentro da área de dona Herondiana onde 
ela criava e cria gado. Que na época que fez a derrubada o requerido ainda plantou feijão, 
mandioca, milho e verduras. Que atualmente a área esta novamente sob o poder da 
autora. Que nunca teve conhecimento que o requerido tivesse alguma área ou posse na 
fazenda São João.” Ademais, conforme consta nos autos à própria testemunha arrolada 
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pelo requerido, o Sr. Enedino José da Silva relatou em audiência, que conhece a fazenda 
São João e que a autora é possuidora. Senão Vejamos: “...Que conhece a fazenda São 
João e que a autora é proprietária da fazenda e que em dois mil e seis estava fazendo um 
serviço para dona Herondina e soube que fizeram queimada, rancho. Que não tem 
conhecimento que o requerido tenha tido posse ou tem alguma área dentro da fazenda 
São João...” “... Que nessa área que fez o mata-burro, percebeu que o gado do requerido 
estava entrando na fazenda da don Herondina...” Assim sendo, percebo que razão não 
assiste ao requerido, pois com base no art. 1210, § 2º do Código Civil, nas ações 
possessórias, não interessa quem é dono, mas quem tem a melhor posse e no vertente 
caso a autora demonstra que tem a posse do imóvel há vários anos. Vê-se, assim que 
estando comprovada a posse anterior da autora sobre a faixa de terras questionada, como 
também a turbação praticada pelo requerido, penso ser justa a decretação da proteção 
possessória e manter a requerente na posse do imóvel, baseado nos termos do art. 926, 
do Código de Processo Civil, que reza: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse 
em caso de turbação e reintegrado no de esbulho” (destaquei). Pelo exposto, 
considerando que restaram provados os requisitos da possessória, mormente no que 
concerne á posse justa e à alegada turbação, JULGO PROCEDENTE o pedido e 
determino que a autora seja mantida na posse, mantendo os efeitos da liminar deferida, 
nos termos do art.926 do Código de Processo Civil e art. 1210 do Código Civil. Determino 
a manutenção da posse sobre a gleba indicada na inicial, e condeno o requerido ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de 
20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
AAX-TO, 02 de outubro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da 
Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 049/2005 – AÇÃO DE GUARDA  
Autor: Ministério Público do Tocantins  
Requerido: C.da C.J.F.  
Sentença: “Vistos etc... Cuida-se de Ação de Guarda movida pelo Ministério Público, 
requerendo a guarda provisória, objetivando retirar a menor I.R.J.F. do poder de sua mãe 
C.da C.J.F., deixando a criança sob a responsabilidade do casal M.T.G.A.A. e S.H.B. de A. 
Aduziu o requerente na época que a mãe da infante não tinha condições de dar 
assistência material, emocional e moral que a garota necessitava, já que a garota havia 
sido agredida sexualmente. Em decisão de fls. 19, foi concedida liminarmente a guarda da 
menor para o casal M.T.G.A.A. e S.H.B. de A. As partes na data de 21 de outubro de 
2009, efetuaram acordo extrajudicial perante o Ministério Público, onde acordaram que a 
mãe voltará a assumir a guarda e a responsabilidade da filha. Relatados. Decido. 
Inicialmente cumpre destacar que o instituto da guarda como de resto toda a intenção 
legislativa contida no Estatuto da criança e do Adolescente, é o bem-estar do menor, a 
garantia de seu futuro sadio, sob a manutenção de posse responsável material e 
afetivamente. Assim, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, bem como, obriga 
à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros. Pois bem. Na hipótese vertente, 
percebe que a relação de afinidade entre mãe e filha precisa ser considerada de forma 
que afirma o art. 28, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Carta 
Magna estabelece serem “os pais” que têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores (art. 229). De outra forma, o caput do art. 1.634, do CC, preceitua que o exercício 
do poder familiar compete “aos pais”. Assim, então o poder familiar tem como titulares, no 
pólo ativo, o pai e a mãe, e lhes é privativo. Dessa forma, considero o fato de que a 
requerente demonstrou nos autos inexistir razão para suspender ou extinguir o poder 
familiar, tendo comparecido ao Ministério Público para regularizar a situação e obter a 
guarda definitiva da filha. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 269, § 
III do Código de Processo Civil, e outorgo a GUARDA DEFINITIVA da menor I.R.J.F. à sua 
genitora C.C.J.F., sem prejuízos dos direitos inerentes ao poder familiar. Lavre-se o termo 
de guarda. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. AAX-TO, 03 de novembro 
de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em 
Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 127/2002 – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA 
CAUSA  
Requerentes: João Luiz Alves e Tânia Regina Girardi Alves  
Advogado: Dr. Carlos Henrique Costa Aragão – OAB/DF 1226-A  
Requerido: Álvaro Roberto Marçal e outros  
Advogado: Dr. Antônio Marcos Ferreira – OAB/TO 202-A e OAB/GO 2242-B  
Sentença: “Vistos, etc... Versam os presentes autos sobre Ação Impugnação do Valor da 
Causa, movida por João Luis Alves e S/M em face de Álvaro Roberto Marçal e outros, 
todos qualificados à fl. 02. Álvaro Roberto Marçal e outros ingressaram com Ação de 
Manutenção de Posse em desfavor de João Luis Alves e sua mulher, visando a 
manutenção da posse, e posteriormente ingressaram também com Ação de Nulidade e 
Cancelamento de Registros Imobiliários sob o nº 094/02, alegando serem proprietários do 
imóvel em litígio. Citados um dos requeridos, atempadamente, no prazo da contestação 
IMPUGNOU O VALOR DADO A CAUSA, afirmando que de acordo com o art. 259, VII do 
CPC, o valor a ser atribuído deve ser o da estimativa oficial para lançamento do imposto e 
que, como o valor para aquisição do bem foi de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e 
seiscentos reais), o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é excessivo. Os 
impugnantes afirmam serem proprietários e legítimos possuidores do referido imóvel 
levado a leilão e promovido pelo Banco do Brasil S.A. Os impugnados ao contestarem, 
afirmam que o valor da causa deve ser o valor econômico, perseguido pelo pedido 
formulado na ação principal, ou seja, o valor equivalente à gleba de terras cujos registros 
imobiliários se pretende cancelar. Relatados. Decido. Observa-se que o objetivo dos 
impugnados é a nulidade e cancelamento do registro imobiliário que deu causa à 
aquisição das terras dos impugnantes, qual seja anular os títulos de aquisição dessas 
terras. Não enseja a lei (art. 259, V do CPC), qualquer exceção a respeito, concluindo que 
o valor da causa não é estimativo, pois que o seu pedido tem expressão econômica 
imediata, que é a anulação do negócio jurídico e o cancelamento dos registros imobiliários 
e a volta do bem a sua propriedade. O benefício patrimonial é imediato, pois que o valor 
da causa é o do negócio a que corresponde a relação jurídica cuja existência se quer 
afirmar ou negar. Diz o art. 259, V do CPC: Art. 259 - O valor da causa constará sempre 
da petição inicial e será: V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, 
cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato; Isto posto, 
com base nos fundamentos esposados e com fulcro no art. 259, V, Código de Processo 
Civil, julgo procedente a IMPUGNAÇÃO, para corrigir o valor dado à causa principal e fixá-
lo em R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais). Sem honorários. Custas pelo 

Impugnado/autor. Certifique-se no feito principal, a conclusão desta decisão e vista ao 
CONTADOR para cálculo das custas remanescentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Após transitado em julgado, arquive-se. AAX-TO, 20 de outubro de 2009. Márcio 
Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 035/2002 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 
FAZENDA “CANOA E SALOBRO”  
Requerentes: Álvaro Roberto Marçal e outros  
Advogado: Dr. Antônio Marcos Ferreira – OAB/TO 202-A e OAB/GO 2242-B  
Requerido: João Luiz Alves e sua mulher  
Advogado: Dr. Luiz Gustavo Mee do Nascimento – OAB/DF 7482  
Dr. Carlos Henrique Costa Aragão – OAB/DF 1226/A  
Dr. Cláudio de Jesus Corrêa Carvalho – OAB/TO 1345  
Sentença: “CLS... Considerando o não pagamento dos honorários do perito nomeado, 
embora os requeridos tenham sido devidamente intimados (fl. 421), indefiro a perícia 
pleiteada. Pelas razões fáticas existentes nos autos e pelo reconhecimento jurídico do 
pedido, nos termos do art. 330 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento do 
presente feito. Vistos, etc... Versam os presentes autos sobre Ação de Manutenção de 
Posse, movida por Álvaro Roberto Marçal e outros contra João Luis Alves e S/M, todos 
qualificados às fls. 02 e 03. Alega na inicial que, embora sejam possuidores do terreno 
indicado há mais de 50 anos, adquirido através de sucessão hereditária e compra e venda, 
teriam sido vítimas de turbação possessória consistente na determinação dos requeridos 
de penetrarem no imóvel instalando um barraco de lona preta, fazendo picadas, utilizando 
um trator de esteira e preparando para edificações de cercas. Requereram liminar 
possessória e, quanto ao mérito, a determinação de manutenção de posse sobre a faixa 
territorial aludida. Juntaram documentos de fls. 11 a 197. Foi realizada audiência de 
justificação, sendo deferido o pedido liminar. Regularmente citados, os requeridos 
impetraram agravo de instrumento e apresentaram contestação onde negaram a turbação, 
sustentando ter adquirido o referido imóvel do Banco do Brasil S/A através de um leilão, e 
que a alegação de que estavam turbando terras, era falsa posto que estavam em sua 
propriedade, denominada Fazenda Brasital Dois. Juntaram documentos de fls. 248 a 299. 
Às fls. 300 a 305, os requeridos fizeram a denunciação da lide, juntando documentos de 
fls. 306 a 339, sendo contestada pelo Banco do Brasil às fls. 350 a 358, juntando também 
os documentos de fls. 359 a 385. Relatados. Decido. Chamo o feito à ordem, a fim de que 
tome o regular andamento. Primeiramente, em relação à denunciação da lide, excluo o 
Banco do Brasil do pólo passivo, uma vez que nos autos não há comprovação de sua 
responsabilidade pela turbação praticada, não violando qualquer ato possessório. No 
entanto, caso qualquer das partes tenha entendimento contrário, existe meio judicial 
próprio para propositura da correta ação. Passo a apreciação do pedido principal. É certo 
que não existem duas verdades para um mesmo fato ou mesmo meias verdades. Com 
efeito, em voz unívoca, a prova testemunhal colhida na audiência de justificação prévia, 
comprovou os fatos alegados pelo autor na ação de manutenção. Cumpre lembrar que 
afastam-se do juízo possessório todas as questões atinentes ao domínio, cuja discussão, 
da propriedade, reclama meio processual próprio, havendo tão somente duas hipóteses 
em que evidencia-se possível a exceção: quando a posse é duvidosa, não sendo 
comprovada por qualquer dos litigantes, ou, quando ambas as partes a disputam como 
senhores, invocando a propriedade como fundamento da posse, o que não incide no caso 
em tela. Diz o art. 1196 do Código Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de 
fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Entendo, 
então, comprovada a posse anterior dos autores, a turbação praticada, sendo justa a 
decretação da proteção possessória, na forma do art. 926 , do Código de Processo Civil, 
que diz: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 
reintegrado no de esbulho” (destaquei). Transcrevo alguns trechos dos elementos orais, 
apenas para efeito de reforço da argumentação supra. Informou a testemunha ANTÔNIO 
SOARES DA SILVA, em seu depoimento à fl. 204: “Que conhece bem o imóvel há mais ou 
menos uns vinte anos e que pode afirmar com certeza que já mais ou menos uns oitos 
anos o seu vizinho Álvaro ocupa uma área que fica compreendida entre a fazenda do 
depoente (fazenda Buriti).” (...) “ Que a área compreendida pelas cercas da fazenda Buriti 
e fazenda São Gonçalo está toda individualizada e cerca e pertence ao requerente Álvaro, 
que tem no local pastagens formadas de capins andropolgon e braquiaria, casa, curral e 
gado.” Em relação à turbação, disse a testemunha HOMERO DA SILVA NEIVA, à fl. 206: 
“Que confirma que agora recentemente já no mês de abril pode verificar que dentro dessa 
área ocupada pelos autores está sendo efetivada uma picada feita por agrimensor com a 
colocação de marcos. Que, por informação do Donizete foi informado de que o serviço de 
picada feito na área ocupada, pelos autores estava feita por ordem do requerido e pelo 
Banco do Brasil.” Assim sendo, percebo que razão não assiste aos requeridos, pois com 
base no art. 1210, § 2º do Código Civil, nas ações possessórias, não interessa quem é o 
dono, mas quem tem a melhor posse e no vertente caso, a prova colacionada foi farta no 
sentido de que os requerentes detêm a posse há vários anos sobre a faixa de terras 
questionada neste remédio possessório. Diante desses elementos de prova, não há 
mesmo dificuldade em acolher-se o pleito principal de mérito, não sendo os argumentos 
alegados pelos requeridos, nem de longe, capazes de infirmar este raciocínio, pois 
fundamentam-se em matéria eminentemente de domínio, não de posse. Pelo exposto, 
julgo PROCEDENTE o pedido principal, mantendo os efeitos da liminar deferida. 
Determino a manutenção da posse sobre a gleba indicada na inicial, e condeno os 
requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 
arbitrados no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Após transitado em julgado, arquive-se. AAX-TO, 02 de outubro 
de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em 
Substituição.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 473/2000 – AÇÃO DE DIVISÃO “IMÓVEL CUTUVELO”  
Autor: Felipe José de Castro  
Advogado: Sem Advogado Constituído  
Requerido: Josino José de Castro e outros  
Advogado: Dr. Edi de Paula e Sousa – OAB/TO 311-A e OAB/GO 3766  
Defensoria Pública  
Sentença: “Vistos etc... Versam os autos de Ação de Divisão, ajuizada por Felipe José de 
Castro, em face de Josino José de Castro e outros, ambos qualificados, alegando em 
síntese; Que são proprietários do imóvel “Cutuvelo” situada neste Município, com área de 
133,32 alqueires. Requerem através desta, a divisão entre os demais comunheiros, na 
proporção dos títulos de domínio de cada um. Relatados. Decido. Primeiramente, a ação 
de divisão é o meio que tem o condômino para fazer cessar o estado de comunhão das 
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terras particulares, fazendo a partilha em quinhões. É com fulcro no dispositivo arrolado no 
art. 946, II, e os arts. 967 a 981, ambos do CPC que se embasa a legislação 
processualista brasileira para fundamentar a ação divisória. Importante esclarecer que, o 
fim da divisória é partilhar o imóvel comum. Poderão, contudo, os comunheiros discutir, 
largamente, todas as questões pertinentes ao direito de propriedade. Pois bem. No caso 
em exame verifico que o Plano de divisão e demais trabalhos técnicos se encontram 
discriminados às fls. 74 a 144. No mais, o quinhão de cada co-proprietário já se encontra 
definido conforme memorial descritivo de fls.130 a 144, bem como com os títulos dominiais 
e servidões existentes nos autos. Pelo exposto, considerando que o feito se arrasta a 
vários anos, JULGO por sentença, para HOMOLOGAR a divisão do imóvel CUTUVELO, 
para que surta todos os efeitos legais, adjudicando os quinhões aos respectivos 
condôminos, tudo conforme plano de divisão de fls. 129 até 144. Após o trânsito em 
julgado e pagas as custas finais, expeça-se o competente auto de divisão, nos termos do 
art. 980 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. AAX-TO, 06 de 
novembro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em 
Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 751/2001 – EMBARGOS DO DEVEDOR  
Embargante: José Francisco Franco  
Advogado: Dr. Antônio Marcos Ferreira – OAB/TO 202-A e OAB/GO 2242-B  
Embargado: Domingos Aquino Bento França e Paulo Sérgio Cordeiro Freire  
Advogado: Dr. Edi de Paula e Sousa – OAB/TO 311-A e OAB/GO 3766  
Sentença: “CLS... Versam os autos sobre Ação de Embargos do Devedor ajuizada por 
José Francisco franco em face de Domingos de Aquino Bento França e outros ambos 
qualificados; Alega o Embargante, que está havendo excesso no “quantum” executado, e 
que falta o pressuposto de certeza da dívida. Ressalta que suas obrigações não podem ir 
além de R$ 10.720,20 (dez mil e setecentos e vinte reais e vinte centavos). Por fim, o 
embargante roga pela total procedência dos Embargos, e pela condenação do embargado 
às despesas processuais, custas e honorários advocatícios pelo princípio da sucumbência. 
O embargado, após regular intimação, apresentou, no prazo legal, resposta aos 
embargos, aduziu que se refere a três parcelas cumuláveis de único valor global de R$ 
26.133,77 (Vinte e seis mil cento e trinta e três reais e setenta e três centavos), conforme 
se infere da petição acostada às fls. 16 a 21. Relatados. Decido. Os presentes embargos 
são tempestivos, na forma do artigo 738 do Código de Processo Civil. Cuida-se de 
embargos do devedor propostos contra ação executiva ajuizada por Domingos Aquino 
Bento França em desfavor de José Francisco Franco, cujo título executivo é proveniente 
de Contrato Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória assinada por dois 
avalistas, conforme fls.13 á 15 da ação executiva apensa. Importante esclarecer que, os 
embargos é instrumento conferido ao devedor para que este possa discutir o mérito do 
direito pretendido pelo exeqüente, bem como suscitar defeitos na constituição e 
andamento da execução, suspendendo o processo enquanto se apreciem as alegações. 
Primeiramente, constato que a dívida foi devidamente quitada pelos embargados, no qual 
figuraram como fiadores do embargante, conforme atesta a declaração do Banco do Brasil 
às fls.12. Pois bem. Pelas provas coligidas ao feito, vejo que razão não assiste ao 
Embargante, senão vejamos. Em suas argumentações, o Embargante pugnou pela 
procedência dos embargos, ante a incerteza do valor da dívida. Alega que os embargados 
quitaram o débito no qual o Executado-Embargante era devedor, no valor de R$ 
12.055,95, sub-rogando-se assim no crédito. Os documentos apresentados pelo 
embargado, quais sejam, as planilhas de fls. 18 e 19 dos autos de execução comprovam a 
evolução da dívida, sendo, portanto hábeis e suficientes para demonstrar o valor devido. 
Ademais, os mesmos não foram impugnados pelo embargante, já que meras alegações 
não têm o condão de desconstituir ou extinguir o direito do embargado. Assim, sem 
maiores delongas, entendo que o Embargado cumpriu seu ônus probatório, tendo 
demonstrado a existência da dívida, com o que restou ao Embargante o dever de provar 
quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. É o quanto basta dada à 
simplicidade da causa. Por esses argumentos, julgo improcedentes os embargos à 
execução. Custas e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpridas as providências 
determinadas, conclusos os autos de execução para o seu normal prosseguimento. AAX-
TO, 06 de novembro de 2009. Márcio Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara 
Criminal em Substituição”.  

 
REFERÊNCIA: AUTOS N° 103/2005 – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO 
CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS  
Autor: Acácio Tolentino de Almeida  
Advogado: Dr. Antônio Saselito Ferreira Lima – OAB/TO 1860  
Requeridos: Antônio Marques da Silva e Sérgio Luiz Rocha  
Advogado: Dr. Jaime Soares de Oliveira – OAB/TO 800  
Sentença: “Vistos etc... Versam os autos sobre Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c 
Reintegração de Posse e Perdas e Danos, ajuizada por Acácio Tolentino de Almeida em 
desfavor de Antônio Marques da Silva e Sérgio Luiz Rocha, ambos qualificados. 
Considerando a inércia do requerente, o qual não manifestou nos autos mesmo 
devidamente intimado, conforme fls. 90 e 91, penso não ser o caso de continuação 
processual. Visto que no presente feito, não há qualquer interesse do autor indicando seu 
interesse no prosseguimento do feito, já que não comunicou nos autos até a presente data 
nenhuma providência para o encerramento do processo. Desse modo inviável a 
manutenção do presente processo judicial. Diante disso, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 
custas. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. AAX-TO, 03 de novembro de 2009. Márcio 
Ricardo Ferreira Machado. Juiz de Direito da Vara Criminal em Substituição”.  

 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Vara Criminal 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO  

 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Meritíssimo Juiz de Direito 

Substituto desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.  
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 

nos autos de ação penal nº 063/1992, tramitando na Serventia Criminal desta Comarca de 
Augustinópolis-TO, figurando como Autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado FILOMENO MARTINS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, à época dos 
fatos com 27 anos de idade, nascido aos 13 de novembro 1964, natural de Fortuna-MA, 

filho de Delfim Teixeira da Silva e de Maria Martins Oliveira, residente atualmente em lugar 
incerto e não sabido (certidão do Senhor Oficial de Justiça acostada à folha 178-verso), 
por prática de crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. E como não 
tenha sido possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente edital, INTIMO-O a comparecer 
perante o Tribunal do Júri Popular desta Comarca, nas dependências da Câmara 
Municipal de Augustinópolis-TO, no dia 20 de novembro de 2009, às 09:00 horas, a fim de 
ser submetido a julgamento nos autos epigrafados. Outrossim, faz saber que este Juízo 
tem sua sede à Rua Dom Pedro I, nº 361, Centro, Augustinópolis-TO.  
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 
onze dias do mês de novembro de dois mil e nove (11/11/2009). Eu, Benonias Ferreira 
Gomes, Escrivão Judicial, digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS. Juiz de Direito 
Substituto. 

 

AURORA 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N.°2008.0001.0132-6  
Ação: Execução de Sentença/Embargos de Terceiro.  
Exequente: Dr. Antônio Marcos Ferreira.  
Advogado: Dr. Antônio Marcos Ferreira.  
Executado: Rodrigo Rodrigues Honorato.  
Advogada: Dr.ª Roberta Rodrigues Honorato.  
FINALIDADE: Fica o Advogado Dr. Antônio Marcos Ferreira INTIMADO para levantar o 
valor depositado na conta judicial, referente a 5ª parcelas do débito exeqüendo.  

  

1ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

PROCESSO Nº 02/02  
Autos de Ação Penal  
Vítima Francisca Denilda Moreira Batista  
Acusados: Romilson da Costa Benício, Reginaldo Alves Ferreira e Geraldo Ferreira Neto  
Art. 155, parágrafo 4º inc. I, II e IV c/c art. 29 CP  
Advogado Walner Cardozo Ferreira  
FICA o advogado, do acusado Romilson da Costa Benício, Dr. Walner Cardozo Ferreira - 
OAB/TO 617, INTIMADO, para conhecimento de parte da setença de fls 138 a 153, 
prolatada nos autos em epígrafe, a seguir transcrita:  
"Opero a substituição da pena privativa de liberdade, aplicada ao sentenciado Romilson da 
Costa Benício, em razão do preenchimento do artigo 44 e incisos do Código Penal, por 
uma pena restritiva de direito de interdição temporária de direitos, sem prejuízo da pena de 
multa anteriormente aplicada, consistente na proibição de frequentarlugares de má 
reputação e não permanecer em bares, boates ou similares, a partir das 22:00h. Após o 
trânsito em julgado desde que não seja reformada por eventual recurso: A-Lance-se o 
nome do réu no rol dos culpados, observando-se as cautelas do art. 5º, inciso LVII da 
Constituição Federal. B - Expeça-se guia de recolhimento da multa, a qual deve ser paga 
em 10(dez) dias após o trânsito em julgado da decisão. Em não havendo o pagamento 
inscreva-se em dívida ativa. C- Comunique-se ao cartório distribuidor e ao instituto de 
identificação criminal para fins de cadastro. D-Condenar o setenciado ao pagamento das 
custas processuais, por não se encontrar sob o pallio da lei. A contadoria para os cálculos 
devidos. E - Comunique-se à vítima acerca da sentença em questão, conforme o 
parágrafo segundo, artigo 201, do Código de Processo penal, alterado pela lei 
11.609/2009. F - Em seguida formem-se os autos de execução penal, arquivando-se estes 
com a formação do respectivo processo de execução penal. Concedo aos réus o direito de 
recorrer em liberdade, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos 
autorizadores da custódia preventiva. Encaminhem-se as informações necessárias a 
Justiça Eleitoral para os fins do disposto no art. 15, inciso III da Constituição Federal. A 
escrivania criminal para cumprir a decisão às fls. 108/112. Expeça-se carta precatória ao 
juízo deprecado para cumprimento e execução da pena. Oficie-se. P.R.I.C. Aurora, 30 de 
outubro de 2009. Antônio Dantas de Oliveira Junior - Juiz de Direito".  

  

AXIXÁ 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
PROCESSO Nº 2009.0000.4215-8/0.  
AÇÃO COMINATÓRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO.  
REQUERENTE: MARIA JOSÉ VIEIRA ARAÚJO.  
ADVOGADO: Marcelo Resende Queiroz Santos - OAB/TO Nº 2.059.  
REQUERIDO: MUNICIÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO.  
ADVOGADO: Eduardo Gomes Pereira - OAB/MA Nº 8.144.  
DESPACHO: "...Intimem-se os autores para se manifestar sobre a contestação. A, 
03/11/2009. OCÉLIO NOBRE DA SILVA, Juiz de Direito".  

 

2ª Vara Cível 
  

EDITAL  
 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que 

por este Juízo e Escrivania de Família, Infância, Juventude e 2º Cível, processam os autos 
de Ação de Alimentos (processo nº 847/05), requerida por KARLAN PEREIRA DE 
ALMEIDA, representado por sua genitora Railda Pereira da Silva, em desfavor de PEDRO 
FÁBIO ALVES DE ALMEIDA, sendo o presente para CITAR O REQUERIDO PEDRO 
FÁBIO ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não 
sabido, por edital, com prazo de 15 (dez) dias, para tomar conhecimento da presente ação 
e oferecer resposta, querendo, com as advertências de praxe, contidas no artigo 285, 
caput, 2ª, parte, do Código de Processo Civil, bem como sua intimação para comparecer a 
audiência de conciliação e julgamento, designada para o dia 30/112009, às 09:00 horas, 
no Fórum local, no Fórum local, tudo conforme despacho a seguir transcrito: “Designo 
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audiência de instrução e julgamento. Inclua em pauta e intime-se. Axixá do Tocantins, 21 
de agosto de 2009. (ass) Dr. Océlio Nobre da Silva, Juiz de Direito”.  

 

COLINAS 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 161/ 2009  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados dos atos 

processuais abaixo:  
 

1- AUTOS: Nº 1478/04 - AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSITO sm  
REQUERENTE: ECIONE DIAS LEITE.  
ADVOGADO: Dr. Darci Martins Marques OAB-TO 1649.  
REQUERIDO: EDIGAR JOSÉ GUERRA.  
ADVOGADO: Dr. Waldomiro de Azevedo Ferreira OAB-GO 4.112e Outros.  
FINALIDADE: Intimação da Sentença de fls. 173/188: “(...) Diante do exposto: JULGO 
PROCEDENTE o pedido para, com fulcro nos arts. 186, 927, 932, III, 933 e 950 do Código 
Civil/2002, c/c art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, CONDENAR a parte ré a pagar 
à parte autora as seguintes verbas indenizatórias: DANOS MORAIS, que FIXO no valor de 
R$ 20.000,00 reais, sobre os quais incidirão JUROS MORATÓRIOS a partir do evento 
danoso (24/11/2003) e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença, nos moldes já 
estipulados e fundamentados em título próprio acima. DANOS EMERGENTES 
correspondentes ao valor das despesas com remédios para o tratamento médico 
comprovadas às fls. 20, a serem liquidados na forma do art. 475-B, caput, do CPC, sobre 
os quais incidirão JUROS MORATÓRIOS a partir do evento danoso (24/11/2003) e 
CORREÇÃO MONETÁRIA pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do de cada 
desembolso (Súmula 43 do STJ), nos moldes já estipulados e fundamentados em título 
próprio acima. LUCROS CESSANTES no valor de 06 salários mínimos, observados os 
respectivos valores vigentes no período fixado como de convalescença (24/11/2003 a 
30/04/2004), a serem liquidados na forma do art. 475-B, caput, do CPC, sobre os quais 
incidirão JUROS MORATÓRIOS e CORREÇÃO MONETÁRIA pelo índice do INPC/IBGE 
nos moldes já estipulados e fundamentados em título próprio acima. HONORÁRIOS DE 
ADVOGADO que, atenta ao que dispõe o art. 20, caput e § 3º, do CPC, levando em 
consideração o trabalho realizado pela advogada da parte autora, o tempo de duração da 
lide (05 anos), a natureza da causa e o valor da condenação, ARBITRO em 15% sobre o 
valor da condenação (itens 1.1 a 1.3 deste dispositivo da sentença). CONDENO ainda a 
parte ré ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, inclusive taxa judiciária, que 
deverão ser recolhidas aos cofres públicos, haja vista que a parte autora é beneficiária da 
Gratuidade da Justiça desde o início do processo. DECLARO EXTINTO o processo com 
resolução do mérito, com base no art. 269, I, do CPC. Após o trânsito em julgado: 
ENCAMINHEM-SE os autos à CONTADORIA para expedição de guia para recolhimento 
das custas deste processo. Em seguida, INTIME-SE a parte ré para o recolhimento das 
custas, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado relativamente ao inadimplemento 
das custas processuais. Transcorridos os 30 dias sem o recolhimento das CUSTAS, 
REMETAM-SE cópias do cálculo das custas e da guia de recolhimento à Fazenda Pública 
Estadual, para os fins de mister. REGISTRO que o montante da condenação será 
acrescido de multa de 10% sobre o seu valor, caso a parte ré não efetue o pagamento 
espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado desta 
sentença (art. 475-J, CPC). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após as 
formalidades legais, ARQUIVEM-SE.  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados dos atos 

processuais abaixo:  
 

2- AUTOS: Nº 1459/04 - AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sm  
REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA.  
ADVOGADO: Dr. José Hilário Rodrigues OAB-TO 652.  
REQUERIDO: EDIGAR JOSÉ GUERRA.  
ADVOGADO: Dr. Waldomiro de Azevedo Ferreira OAB-GO 4.112, José Jassonio Vaz 
Costa OAB-TO 720 e José Olenir Guimarães OAB/MT 8390.  
1. FINALIDADE: Intimação da Sentença de fls. 178/196 parcialmente transcrita: “(...) 
JULGO PROCEDENTE o pedido para, com fulcro nos arts. 186, 927, 932, III, 933 e 948, II, 
do Código Civil/2002, c/c art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, CONDENAR a parte 
ré a pagar à parte autora as seguintes verbas indenizatórias: DANOS MORAIS, que FIXO 
no valor de R$ 60.000,00 reais, sobre os quais incidirão JUROS MORATÓRIOS a partir do 
evento danoso (24/11/2003) e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença, nos 
moldes já estipulados e fundamentados em título próprio acima. ALIMENTOS 
ATRASADOS, a serem pagos de uma só vez, correspondentes à soma das prestações 
devidas desde o evento danoso (24/11/2003) até a data desta sentença (12/11/2009), a 
serem liquidados na forma do art. 475-B, caput, do CPC, sobre os quais incidirão JUROS 
MORATÓRIOS e CORREÇÃO MONETÁRIA nos moldes já estipulados e fundamentados 
em título próprio acima. PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL, no valor de 1/3 do salário 
mínimo vigente ao tempo desta sentença e reajustado conforme ulteriores variações 
salariais (Súmula 490 do STF), vencendo-se a primeira parcela em 10/12/2009, tendo em 
vista que se trata de condenação à prestação de alimentos (art. 520, II, CPC). Havendo 
atraso no pagamento da pensão, deverão incidir sobre o valor das parcelas vencidas 
CORREÇÃO MONETÁRIA pelo índice do INPC/IBGE e JUROS MORATÓRIOS à razão 
de 1% ao mês (arts. 406 e 407 do CC/2002 c/c art. 161, § 1º, CTN). O termo final desta 
pensão alimentícia será a data em que a vítima completaria 65 anos de idade (06/03/2048) 
ou enquanto a parte autora viver, se eventualmente falecer antes daquela data. 
HONORÁRIOS DE ADVOGADO que, atenta ao que dispõe o art. 20, caput e § 3º, do 
CPC, levando em consideração o trabalho realizado pela advogada da parte autora, o 
tempo de duração da lide (05 anos), a natureza da causa e o valor da condenação, 
ARBITRO em 15% sobre o valor das verbas indenizatórias desde logo exigíveis (itens 1.1 
a 1.2 deste dispositivo da sentença), mais 15% sobre o valor de 12 prestações vincendas 
da pensão fixada no item 1.3 do dispositivo desta sentença. Ressalto que sobre o valor do 
capital a ser dado em garantia para o pagamento da pensão não incidirão honorários de 
advogado. Conforme entendimento do STJ, inaplicáveis ao caso as disposições do § 5º do 
art. 20 do CPC, haja vista que se trata aqui de indenização por culpa in eligendo, ou seja, 
responsabilidade de empresa por culpa de seu preposto (REsp 119745/RJ, REsp 
11599/RJ). CUSTAS PROCESSUAIS, inclusive taxa judiciária, que deverão ser recolhidas 

aos cofres públicos, haja vista que a parte autora é beneficiária da Gratuidade da Justiça 
desde o início do processo. Fundada no artigo 461, § 4º, do CPC, IMPONHO à parte 
demandada MULTA no valor de R$ 200,00 reais por dia de atraso no pagamento da 
pensão alimentícia fixada no item 1.3 deste dispositivo, sem prejuízo reavaliar o valor e 
periodicidade das astreintes conforme prevê o § 6º do mesmo dispositivo legal. Com fulcro 
no art. 475-Q do CPC CONDENO ainda a parte ré a CONSTITUIR CAPITAL garantidor 
das parcelas vincendas da pensão alimentícia, representado por imóveis ou títulos da 
dívida pública idôneos, inalienáveis e impenhoráveis, que garantam o pagamento integral 
da pensão alimentícia, hoje estimada em R$ 71.000,00 reais, correspondentes ao valor 
das parcelas vincendas multiplicadas pela quantidade de meses que restariam para a 
vítima, se estivesse viva, completar 65 anos de idade, tempo estimado de vida do 
brasileiro (Súmula n. 313 do STJ; RESP nº 899869/MG, 3ª T., j. 13/02/2007, AC. un., Rel. 
HUMBERTO GOMES DE BARROS). FIXO o prazo de 60 dias para a constituição do 
capital referido no item 3 acima deste dispositivo. Com supedâneo no artigo 461, § 4º, do 
CPC, IMPONHO à parte demandada MULTA no valor de R$ 400,00 reais por dia de atraso 
na constituição do capital garantidor do pagamento das prestações vincendas, até o limite 
de R$ 100.000,00 reais, sem prejuízo reavaliar o valor e periodicidade das astreintes 
conforme prevê o § 6º do mesmo dispositivo legal. PROMOVO a RETIFICAÇÃO do valor 
da causa para o da condenação, considerando que a fixação de indenização por dano 
moral em valor aquém ao da pretensão da parte autora, este meramente estimativo, não 
caracteriza sucumbência recíproca, conforme precedentes do STJ (Resp. nº 674.678/AP, 
DJ 16.11.2004 - Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI; RESP 704551/MS, 4ª T., ac. un., j. 
22/03/2005 – Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI; RESP 708645/RO, 4ª T., ac. un., j. 
15/02/2005 - Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI). DECLARO EXTINTO o processo com 
resolução do mérito, com base no art. 269, I, do CPC. Após o trânsito em julgado: 
ENCAMINHEM-SE os autos à CONTADORIA para expedição de guia para recolhimento 
das custas deste processo. Em seguida, INTIME-SE a parte ré para o recolhimento das 
custas, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado relativamente ao inadimplemento 
das custas processuais. Transcorridos os 30 dias sem o recolhimento das CUSTAS, 
REMETAM-SE cópias do cálculo das custas e da guia de recolhimento à Fazenda Pública 
Estadual, para os fins de mister. REGISTRO que o montante da condenação será 
acrescido de multa de 10% sobre o seu valor, caso a parte ré não efetue o pagamento 
espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado desta 
sentença (art. 475-J, CPC). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após as 
formalidades legais, ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins, 10 de novembro de 2009. 
GRACE KELLY SAMPAIO, Juíza de Direito  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 159/ 2009  

 
1. AUTOS: nº 2008.0001.7013-1 – numero antigo 567/1997- Meta 2 (CNJ) - AÇÃO: 
REIVINDICATÓRIA - ML.  
Requerente: CREUSA RODRIGUES LEITE e JOSÉ DE SOUSA LEÃO.  
ADVOGADO: Dr. José Marcelino Sobrinho, OAB – GO 524.  
Requerido: ANTONIO LEITE DE BRITO, ALZENIR VELOSO DE BRITO e LUCIMAR 
LEITE DE BRITO.  
ADVOGADO: Dr. Francelurdes de Araújo Albuquerque, OAB – TO 1.296-B.  
FINALIDADE: Fica a parte, autora através de seu advogado, INTIMADA, para promover a 
citação dos sucessores da parte ré, conforme DESPACHO de fls. 99, a seguir transcrito 
“DESPACHO 1. Às fls. 97/98 a advogada da parte ré juntou certidão comprovando o óbito 
de réu ANTONIO LEITE DE BRITO. 2. Diante disto, com fulcro no art. 265, I e 1º do CPC, 
SUSPENDO O PROCESSO. 3. Como na certidão de óbito de fls. 98 consta a informação 
de que o réu falecido deixou 05 filhos, INTIME-SE a parte autora para promover a citação 
dos sucessores da parte ré – exceto de ALZENIR VELOSO DE BRITO e LUCIMAR LEITE 
DE BRITO, pois estas já ocupam originariamente o pólo passivo desta demanda, tendo 
inclusive sido regularmente citadas – para, caso queiram, habilitar-se neste processo (arts. 
1.055 e seguintes do CPC). Prazo: 10 dias. Pena: Extinção do processo por abandono 
(art. 267, III, CPC. Colinas do Tocantins – TO, 10 de novembro de 2009. GRACE KELLY 
SAMPAIO Juíza de Direito.  

 
2. AUTOS: nº 2008.0001.3669-3 - AÇÃO: MANUTENÇÃO DE POSSE - ML.  
Requerente:JOSÉ EUSTÁQUIIO PIRRES e EXPEDITO STIVAL SOBRINHO.  
ADVOGADO: Dr. Darlan Gomes de Aguiar, OAB – TO 1.625.  
Requerido: CEDY MOURA BRITO JÚNIOR.  
ADVOGADO: Ricardo Alves Rodrigues, OAB – TO 1.206.  
FINALIDADE: Fica a parte, ré através de seu advogado, INTIMADO, para acerca do 
pedido de desistência da ação formulado em audiência, conforme Termo de audiência a 
seguir parcialmente transcrito, “(.....) 2. Tendo em vista o pedido de DESISTÊNCIA 
Formulado nesta audiência, INTIME-SE a parte ré, via DJE, para, em 05 dias, manifestar 
sobre o pedido de desistência a ação (art. 267, III, § 4º, CPC. 3. Após, VOLTEM os autos 
CONCLUSO para sentença. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de direito”.  
 
INTIMAÇÃO AO(S) APELANTE(S) E SEUS(S) ADVOGADO(A)(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 160/ 2009  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados dos atos 

processuais abaixo:  
 

1- AUTOS: Nº 2007.0002.4246-0 - AÇÃO: REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS 
SM  
REQUERENTE: BENEDITO ABDALLA.  
ADVOGADO: Dr. Luiz Valton Pereira de Brito OAB-TO 1449-A.  
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A.  
ADVOGADO: Dr. Marcos Antonio de Sousa OAB-TO 834.  
FINALIDADE: Intimação da Sentença de fls. 142/143: “Trata-se de REVISÃO 
CONTRATUAL promovida por BENEDITO ABDALLA em face do BANCO BRASIL S/A, 
qualificados nos autos. Às fls. 127 a parte autora requer desistência e extinção do 
processo sem resolução de mérito. É o relatório do que interessa. A desistência da ação 
pela parte autora é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, desde que o 
réu concorde com ela caso já tenha integrado a lide (art. 267, VIII, § 4º, CPC). A petição de 
fls. 122, instruída com os documentos de fls. 123/124, traz a concordância expressa da 
parte ré sobre o pedido de desistência da ação. Satisfeitos, pois, os requisitos para a 
homologação da desistência desta ação. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no 
art. 158, parágrafo único, c/c art. 267, VIII, § 4º, ambos do CPC, HOMOLOGO o pedido de 
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DESISTÊNCIA da ação e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Atenta 
às disposições do art. 26, CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento das CUSTAS 
remanescentes, se houver, e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com fundamento no art. 
26, caput e § 4º, do CPC, levando em consideração trabalho realizado pelo advogado da 
parte ré, o tempo de duração da lide, a natureza e o valor da causa, FIXO os 
HONORÁRIOS DE ADVOGADO em R$ 1.000,00 reais. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
INTIMEM-SE. Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins, 10 de 
novembro de 2009. GRACE KELLY SAMPAIO, Juíza de Direito.  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados dos atos 

processuais abaixo:  
 

2- AUTOS: Nº 1473/04 - AÇÃO: MONITORIA SM  
REQUERENTE: ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C LTDA.  
ADVOGADO: Dr. Julio César Bonfim OAB-GO 9.616 e 2.358-A e Outros.  
REQUERIDO:EULISÂNGELA RODRIGUES ALMEIDA e Outros.  
ADVOGADO: Não Constituído.  
FINALIDADE: Intimação da Sentença de fls. 42/43 a seguir parcialmente transcrita: 
“(...)Trata-se de AÇÃO MONITORIA, em que o autor requereu a extinção do feito. Eis que 
o dispõe a Lei Adjetiva sobre a desistência do autor da demanda: Art. 267. Extingue-se o 
processo sem a resolução mérito: VII- quando o autor desistir da ação: § 4º. Depois de 
decorrido o prazo para resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir 
da ação. Devo considerar que o presente caso é prescindível a intimação do réu para 
manifestar sua concordância com o pleito de desistência, visto que sendo intimado/citado 
para apresentar embargos não o fez, fato que acarreta o reconhecimento da revelia, não 
havendo óbice, por certo, em se dar acatamento ao pleito em questão, em cumprimento à 
legislação processual. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 
mérito, com fundamento no artigo 267, VII, e § 4º do Código de Processo Civil. Custas por 
conta do requerente, já que não juntou aos autos termo de acordo. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as anatoções de estilo. Colinas 
do Tocantins, 10 de novembro de 2009. GRACE KELLY SAMPAIO, Juíza de Direito”.  
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados dos atos 
processuais abaixo:  

 
3- AUTOS: Nº 2008.0010.7036-0 - AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO SM  
REQUERENTE: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.  
ADVOGADO: Dr. Patrícia Ayres de Melo OAB-TO 2972.  
REQUERIDO: ALDENOR GOMES CARNEIRO e Outros.  
ADVOGADO: Não Constituído.  
FINALIDADE: Intimação da Sentença de fls. 36/367 a seguir parcialmente transcrita: “(...) 
Diante do exposto: Com fulcro no art. 3º, § 1º, última parte, e § 8º, do Decreto Lei 911/69, 
JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora CONSOLIDAR no patrimônio da parte 
autora, em caráter definitivo, a propriedade e posse plena e exclusiva do veiculo descrito 
no contrato de fls. 09/10. Condeno a parte ré ao pagamento das seguintes verbas de 
sucumbência, cujos valores poderão ser compensados pela parte autora quando efetuar a 
venda do veiculo. HONORARIOS DE ADVOGADO, que ARBITRO em 10% sobre o valor 
da causa, atenta ao que dispõe o art. 20, caput e § 3º do CPC, levando em consideração o 
tempo de duração da lide, natureza, sumariamente e valor da causa. CUSTAS 
PROCESSUAIS desembolsadas inclusive taxa judiciária, corrigidas monetariamente a 
partir do mês do respectivo pagamento. CONDENO, por fim, a parte ré ao pagamento das 
CUSTAS REMANESCENTES, se houver, que deverão ser recolhidas diretamente aos 
cofres públicos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, RETIRAR o veiculo 
do Deposito Público, lavrando-se o respectivo Termo de Entrega. Caso transcorra in albis 
o prazo de 15 dias fixado no item acima, voltem os autos CONCLUSOS para providências 
quanto à desoneração do Depositário Público. DECLARO EXTINTO o processo, com 
resolução do mérito com base no art. 269, I, do CPC. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
INTIME-SE. Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins, 10 de 
novembro de 2009. GRACE KELLY SAMPAIO, Juíza de Direito”.  
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados dos atos 
processuais abaixo:  

 
4- AUTOS: Nº 780/99 - AÇÃO: MONITORIA SM  
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A.  
ADVOGADO: Dr. Marcos Antonio de Sousa OAB-TO 834.  
REQUERIDO: JONAS GONÇALVES SANTANA NETO.  
ADVOGADO: Dr. Luiz Valton Pereira de Brito OAB-TO 1449-A.  
FINALIDADE: Intimação da Sentença de fls. 72/74 a seguir parcialmente transcrita: “(...) 
Ante o exposto, rejeito os embargos e julgo procedente, constituindo, de pleno direito, o 
título executivo judicial, nos termos do art. 1.102-C, § 3º do Código de Processo Civil, para 
que o requerido pague ao requerente o valor principal da dívida, ou seja R$ 1.335,37 (um 
mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos), acrescidos de juros de 6% ao ano 
(CC 1916, art. 1062), até a entrada em vigor do novo Código Civil, quando deverá ser 
observada taxa de 1% ao mês (art. 406, CC 2002) e de correção monetária, esta pelo 
índice oficial, tudo observando a data do vencimento d dívida e data do efetivo pagamento. 
Condeno ainda o requerido, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, que com fundamento no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, fixo em 
12$ o valor de condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Colinas do 
Tocantins, 10 de novembro de 2009. GRACE KELLY SAMPAIO, Juíza de Direito”.  

 
5. AÇÃO: Nº 2005.0003.7620-7/0 (1111/01) – AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO (EB)  
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A  
ADVOGADO: Dr. Fabiano Ferrari Lenci OAB-TO 3019-A  
REQUERIDO: ROBERTA INACIO MARQUES  
ADVOGADO: Dr. Leandro Fernandes Chaves OAB-TO 2569  
FINALIDADE: Fica a requerida através de seu procurador intimada, acerca da r. 
SENTENÇA de fls. 117/120, a seguir parcialmente transcrita: “(...) Diante do Exposto, 
JULGO PARCILAMENTRE PROCEDENTE o pedido da parte autora para INDEFERIR a 
prisão civil do devedor-finduciante pelos motivos expostos alhures. CONDENAR a parte ré 
a ENTREGAR à parte autora o veículo Motocicleta Honda, marca Honda, Modelo C 100 
BIZ, ano 1998, cor azul, Chassi nº 902HA070XWR016849, no prazo de 24 horas, ou 
PAGAR-LHE o equivalente em dinheiro na quantia de R$ 803,84 (art. 904, CPC c/c art. 4º 
do Decreto-lei n. 911/69), referentes às parcelas vencidas no curso desta, ambas 
devidamente corrigidas, pelo índice INPC/IBGE a partir da data do vencimento de cada 
parcela que forma este montante e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 406 e 407 do CC/2002, c/c art. 161, § 1º, CNT, e art. 219 do CPC) (...). Colinas do 
Tocantins, 29 de outubro de 2009. UMBELINA LOPES PEREIRA Juíza de Direito.”  

 
6 . AÇÃO: Nº 2007.0009.5733-8/0 – AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO (EB)  
REQUERENTE: BANCO FIAT S/A  
ADVOGADO: Dr. Télio Leão Ayres OAB-TO 139, e OUTROS  
REQUERIDO: FRANCELINO GONÇALVES DOS SANTOS  
ADVOGADO: NÃO CONTITUIDO  
FINALIDADE: Fica a parte requerente e requerida, através de seus procuradores 
intimados, a cerca da r. SENTENÇA de fls. 61/62 a seguir parcialmente transcrita: “(...) 
DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 158, parágrafo único, c/c art. 267, VIII, 
ambos do CPC, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação e JULGO EXTINTO o 
processo sem resolução do mérito. Atenta às disposições do art. 26, § 1º, do CPC, 
CONDENO a parte autora ao pagamento das CUSTAS REMANSECENTES, se houver. 
Sem condenação de honorários de advogado, uma vez que a parte ré não integrou a lide. 
DEFIRO o desentranhamento do instrumento de protesto e da nota promissória de fls. 
11/12, requerido às fls. 22, mediante substituição por cópias, às expensas da parte autora, 
certificando-se o ato. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após as formalidades 
legais, ARQUIVEM-SE. Colinas do Tocantins-TO, 06 de novembro de 2009. GRACE 
KELLY SAMPAIO Juíza de Direito.”  

 

2ª Vara Cível 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 523/09  

 
Fica a parte autora, por seu advogado, intimado dos atos processuais abaixo 

relacionados: (Intimações conforme o Provimento 036/02 da CGJ-TO).  
 

1.AUTOS Nº 2009.0006.4417-0 (1.916/06)  
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
REQUERENTE: ITAU LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL  
ADVOGADO: Dr. Fernando Fragoso de Noronha Pereira, OAB/TO 4.265 A  
REQUERIDO: NAIR DA SILVA SABINO  
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “...No mais, proceda-se a intimação da parte autora para se 
manifestar sobre a não localização do veiculo objeto da busca e apreensão para, 
querendo, executar a faculdade prevista no art. 4º. Do decreto lei 911/69, ou dar 
prossequimento ao feito posto que o processo sequer saiu de seu nascedouro, tudo no 
prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se as partes. Colinas do 
Tocantins, 27 de março de 2009. (ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”.  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 526/09  

 
Ficam as partes e seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados: (Intimações conforme o Provimento 036/02 da CGJ-TO).  
 

1.AUTOS Nº 2009.0009.1959-9 (3.083/09)  
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
REQUERENTE: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL  
ADVOGADO: Drª. Simony V. de Oliveira, OAB/TO 4.093  
REQUERIDO: MARIDETE VIEIRA DE MESQUITA  
ADVOGADO: Drª Iana Kassia Lopes Brito, OAB/TO 2684  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, DETERMINO seja entregue à requerida o 
veículo do tipo automóvel, marca Volkswagen, Gol Trend TFlex G4C 2008, ano 2007, cor 
prata, placa NGK 5639, chassi 9BWCA05W081422, depositado em mãos da depositária 
pública desta Comarca. Efetuado o pagamento total do débito INTIME-SE ao autor para 
manifestar-se sobre o mesmo. Intime-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 06 de 
novembro de 2009. (ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”.  

  

1ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

PROCESSO N. 1043/01 - KA  
NATUREZA: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado: NILSON VIEIRA DA SILVA  
TIPIFICAÇÃO: Art. 218 e art. 214 c.c 224 “a” todos do CP  
ADVOGADO: DR. ÁLVARO SANTOS DA SILVA – OAB/TO 2022.  
OBJETO: INTIMAR O CAUSÍDICO ACIMA NOMINADO DO DESPACHO DE FLS. 197, A 
SEGUIR TRANSCRITO: “Como não há informação acerca da intimação do acusado para 
o ato, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 02/12/2009, às 09:30 
horas. Saem os presentes intimados. Renovem-se as diligências necessárias. Intimem-se. 
Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 10 de novembro de 2009. (Ass) Umbelina Lopes 
Pereira, Juíza de Direito – Auxiliando a Vara Criminal”.  

 
PROCESSO N. 1274/03  
NATUREZA: AÇÃO PENAL  
Acusado: ALOISIO ROCHA DA SILVA  
ADVOGADO: DR. JOSÉ JILÁRIO RODRIGUES – OAB/TO 652  
OBJETO: INTIMAR O CAUSÍDICO ACIMA NOMINADO DO DESPACHO PROFERIDOS 
NOS AUTOS, A SEGUIR TRANSCRITO: “Sobre as certidões retro, ouçam-se as partes, 
primeiro a defesa (requerente) e, depois, a acusação, no prazo sucessivo de 48 horas. 
Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 10.11.09. (Ass) Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, Juiz 
Substituto”.  

  
PROCESSO N. 2009.0011.0170-0 – 1006/09  
AÇÃO: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA  
REQUERENTE: IVALDO EDUARDO MACEDO  
ADVOGADA: DR. FÁBIO ALVES FERNANDES – OAB/TO 2635  
OBJETO: INTIMAR O CAUSÍDICO ACIMA NOMINADO DA DECISÃO DE FLS. 09/10, 
CUJA PARTE DISPOSITIVA A SEGUIR SE TRANSCREVE: “Ante o exposto, DEFIRO o 
pedido para DETERMINAR a entrega da documentação mencionada, qual seja uma 
carteira de identidade, emitida do Estado do Ceara, uma Carteira Estudantil e Carteira 
funcional n. 165780 ao requerente ou procurador com poderes especiais expresso para o 
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recebimento, mediante recibo. P.R.I.C.. Dê-se ciência ao Ministério Público. Arquive-se. 
Colinas do Tocantins, 11 de novembro de 2009. (Ass) Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, 
Juiz Substituto”.  

  
PROCESSO N. 144/92 - KA  
NATUREZA: AÇÃO PENAL  
Acusado: CAMILO LOPES DA SILVA  
ADVOGADO: DR. JOSÉ MARCELINO SOBRINHO – OAB/TO 524-A  
OBJETO: INTIMAR O CAUSÍDICO ACIMA NOMINADO DO DESPACHO PROFERIDOS 
NOS AUTOS, EM PARTE, A SEGUIR TRANSCRITO: “Intime-se o procurador do referido 
acusado, via diário da justiça, acerca da pronúncia de fls. 252/255 e para manifestar sobre 
o expediente retro. Diligencie-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 10de novembro de 
2009. (Ass) Umbelina Lopes Pereira, Juíza de Direito, auxiliando a Vara Criminal”.  

  
PROCESSO N. 1414/05  
NATUREZA: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado: Ronaldo de Sousa Assis  
ADVOGADO: DR. SÉRGIO RODRIGO DO VALE- OAB-TO 547  
TIPIFICAÇÃO: Art. 288, 299 e art. 171 e art. 15, § 1º todos do CPB em vigor, c/c 69 e 29 
do citado diploma legal.  
OBJETO: INTIMAR O CAUSÍDICO ACIMA NOMINADO DO DESPACHO DE FLS. 2.659, 
A SEGUIR TRANSCRITO: “Dêem-se vistas ás partes, primeiro á acusação e depois à 
defesa, para que no prazo da lei, ofereçam os memoriais, por escrito, nos moldes 
preconizados no art. 403, § 3º do CPP. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 18 de Setembro 
de 2009. (Ass) Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, Juiz Substituto”.  

  
PROCESSO N. 1414/05  
NATUREZA: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado: EMANUEL ARRUDA BRITO  
ADVOGADO: DR. JOSIAS PEREIRA DA SILVA  
TIPIFICAÇÃO: Art. 288, ART. 161, POR 3X, E ART. 171, todos do CPB em vigor com o 
ART. 69 E 29 do citado diploma legal.  
OBJETO: INTIMAR O CAUSÍDICO ACIMA NOMINADO DO DESPACHO DE FLS. 2.659, 
A SEGUIR TRANSCRITO: “Dêem-se vistas ás partes, primeiro á acusação e depois à 
defesa, para que no prazo da lei, ofereçam os memoriais, por escrito, nos moldes 
preconizados no art. 403, § 3º do CPP. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 18 de Setembro 
de 2009. (Ass) Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, Juiz Substituto”.  

 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO - KA  

 
PROCESSO N. 124/92  
NATUREZA: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado(a) – GONÇALINO FARIAS BREJEIRO  
Art. 121, §2º, I e IV c.c art. 61, I, 62, I, c.c 29 todos do CP  
ADVOGADOS: DR(A). MESSIAS GERALDO PONTES – OAB/TO 252-A  
OBJETO: INTIMAR O CAUSÍDICO ACIMA NOMINADO DO DESPACHO DE FLS. 228, A 
SEGUIR TRANSCRITO: “Defiro cota ministerial. Reitero despacho retro, vista à defesa 
para que se manifeste sobre as testemunhas remanescentes. Cumpra-se. Colinas d 
Tocantins-TO, 10 de setembro de 2009. (ass) Tiago Luiz de Deus Costa Bentes”.  

  
AÇÃO PENAL N. 116/90  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado(a) – JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Imputação: Art. 121 §2º, II c.c art. 14, II, todos do CPB  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  

 
O Doutor TIAGO LUIZ DE DEUS COSTA BENTES, Meritíssimo Juiz Substituto da Vara 

Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei 
etc.  

FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, 
ficando através deste devidamente INTIMADO(s) o(s) acusado(s) JO]AO PEREIRA DE 
OLIVEIRA, brasileiro(a), solteiro, guarda-noturno, filho(a) de José César de Oliveira e 
Cecília Pereira de Oliveira, atualmente em lugar ignorado, da sentença de Extinção do 
Processo, cuja parte dispositiva a seguir transcrita: “Ante o exposto, DECRETO a 
EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de 
interesse de agir, condição essa estabelecida ao exercício do direito de ação, nos termos 
do art. 267, VI, CPC, aplicado à espécie por analogia. Intimem-se os acusados, por edital. 
Após o prazo recursal, dêem-se as baixas devidas, arquivando-se os presentes. Cumpra-
se. Colinas do Tocantins, 14 de setembro de 2009. Tiago Luiz de Deus Costa Bentes – 
Juiz Substituto”. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume. Eu (Keliane Almeida), Escrevente, digitei e subscrevo. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do acusado, e não se alegue 
ignorância, mandou-se expedir o presente, que será publicado no Diário Eletrônico da 
Justiça, bem assim no Placard do Fórum local. Colinas do Tocantins, 13/11/2009. Tiago 
Luiz de Deus Costa Bentes. Juiz Substituto. 

  
AÇÃO PENAL N. 990/00  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado(a) – ANTONIO FLÁVIO VIEIRA MARQUES e MARCELO PEREIRA LIMA  
Art. 171 “caput” c.c art. 29 todos do CP  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  

 
O Doutor TIAGO LUIZ DE DEUS COSTA BENTES, Meritíssimo Juiz Substituto da Vara 

Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei 
etc.  

FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, 
ficando através deste devidamente INTIMADO(s) o(s) acusado(s) MARCELO PEREIRA 
LIMA, vulgo “PICA PAU”, brasileiro(a), solteiro, sem profissão definida, natural de Colinas 
do Tocantins-TO, filho(a) de Marcílio Ferreira Lima e Eva Pereira de Jesus, atualmente em 

lugar ignorado, da sentença de Extinção do Processo, cuja parte dispositiva a seguir 
transcrita: “Ante o exposto, DECRETO a EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do 
mérito, ante a perda superveniente de interesse de agir, condição essa estabelecida ao 
exercício do direito de ação, nos termos do art. 267, VI, CPC, aplicado à espécie por 
analogia. Intimem-se os acusados, por edital. Após o prazo recursal, dêem-se as baixas 
devidas, arquivando-se os presentes. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 14 de setembro 
de 2009. Tiago Luiz de Deus Costa Bentes – Juiz Substituto”. Para conhecimento de todos 
é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Eu (Keliane 
Almeida), Escrevente, digitei e subscrevo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
especialmente do acusado, e não se alegue ignorância, mandou-se expedir o presente, 
que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça, bem assim no Placard do Fórum local. 
Colinas do Tocantins, 13/11/2009. Tiago Luiz de Deus Costa Bentes. Juiz Substituto. 

  
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO  
AÇÃO PENAL – AUTOS N. 869/99  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado: CARLITO PUNÇA DE SANTANA  
Imputação: Art. 121, §2º, II e IV, do CPB c.c art. 1º, I, última parte da Lei 8.072/1990  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  

 
O Doutor TIAGO LUIZ DE DEUS COSTA BENTES – Meritíssimo Juiz Substituto 

respondendo pela Vara Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, na forma da Lei, 
etc.  

FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM, que tramitam neste Juízo e Serventia correspondente os 
autos em epígrafe, FICANDO, por este meio, devidamente INTIMADO o acusado 
CARLITO PUNÇA DE SANTANA – brasileiro, casado, vereador, natural de São Brás-AL, 
filho de Josias Punça de Santana e Maria Punça de Santana, atualmente em lugar 
ignorado, pelos termos da r. despacho de fls. 347/348, a seguir se transcreve: “Em 
seguida pelo MM Juiz foi determinado que fosse procedida à INTIMAÇÃO DO ACUSADO, 
via Edital, através do DJe, para, no prazo de cinco (05) dias, constituir novo Defensor nos 
presentes autos. E, caso o prazo transcorra in albis fica desde logo nomeado a DR. 
STEPAHNE MAXWELL DA SILVA FERNANDES – Orientador do NPJ da Faculdade de 
Direito local – FIESC para o patrocínio da defesa do aludido pronunciado. Proceda-se, 
também, à extração de cópias das petições de adiantamento do julgamento, das decisões 
de apreciação respectivas, do substabelecimento e respectiva recusa, bem como, da 
presente ata de Julgamento, que acompanharão a comunicação da falta do advogado ao 
Presidente da Seccional da OAB/TO, nos termos do art. 456, CPP. Por fim, faça-se a 
conclusão dos conclusos para fins de apreciação do requerimento ministerial 
supraformulado. Colinas do Tocantins, 12 de novembro de 2009. (ass) Tiago Luiz de Deus 
Costa Bentes, Juiz Substituto. Saliente-se que, após o decurso do prazo do presente 
Edital, passará a fluir o prazo recursal, previsto na lei de regência. Dado e passado na 
Escrivania Criminal da Comarca de Colinas do Tocantins, aos DOZE dias do mês de 
NOVEMBRO do ano de DOIS MIL E NOVE (12-11-2009). Eu (Keliane Almeida), 
Escrevente, digitei e subscrevo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
especialmente do acusado, e não se alegue ignorância, mandou-se expedir o presente, 
que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça, bem assim no Placard do Fórum local. 
Tiago Luiz de Deus Costa Bentes. Juiz Substituto – Vara Criminal RESPONDENDO. 

 
AÇÃO PENAL N. 37/91  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado(a) – ROGÉRIO CÉZAR AGRA E OUTROS  
Imputação: Art. 157 §2º, I e II c.c art. 61 I e II e outros, todos do CPB  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  

 
O Doutor TIAGO LUIZ DE DEUS COSTA BENTES, Meritíssimo Juiz Substituto da Vara 

Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei 
etc.  

FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, 
ficando através deste devidamente INTIMADO(s) o(s) acusado(s) ROGÉRIO CÉZAR 
AGRA, BRASILEIRO, casado, comerciante, natural de Avelino Lopes-PI, filho(a) de José 
Hugo Agra e Maria Carmelita Rezende; JOÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
lavrador, natural de Colinas do Maranhão-MA, filho de Antonio Ribeiro de Oliveira e Paula 
Ribeiro de Oliveira; VALDO REIS ASSIS DE MELO, brasileiro, casado, boiadeiro, natural 
de Palmeira-GO, filho de Agenor Cassiano de Melo e Sebastiana Rosa de Assis; JOSÉ 
ILSON FORTES, brasileiro, casado, motorista, natural de Teresina-PI, filho de José Fortes 
e Graça Maria da Conceição; LERIVAL CORREIA FREIRE, brasileiro, casado, 
comerciante, natural de Nazaré-PI, filho de Raimundo Correia Freire e Aldenora Correia 
Freire; PEDRO LOURENÇO MARTINS CRUZ, brasileiro, casado, lavrador, natural de 
Filadélfia-TO, filho de Antonio Gomes da Cruz e Regina Martins da Cruz; JOÃO FILHO 
DOMINGOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, vaqueiro, natural de Colinas do Tocantins-TO, 
filho de João Domingos da Silva e Jerônima Vieira da Silva e DORIVAL FERREIRA DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Presidente Kennedy-TO, filho de José 
Pereira da Silva e Natalina Alves dos Santos, atualmente todos em lugar ignorado, da 
sentença de Extinção do Processo, cuja parte dispositiva a seguir transcrita: “Ante o 
exposto, DECRETO a EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, ante a perda 
superveniente de interesse de agir, condição essa estabelecida ao exercício do direito de 
ação, nos termos do art. 267, VI, CPC, aplicado à espécie por analogia. Intimem-se os 
acusados, por edital. Após o prazo recursal, dêem-se as baixas devidas, arquivando-se os 
presentes. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 14 de setembro de 2009. Tiago Luiz de Deus 
Costa Bentes – Juiz Substituto”. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Eu (Keliane Almeida), Escrevente, digitei e 
subscrevo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do acusado, e 
não se alegue ignorância, mandou-se expedir o presente, que será publicado no Diário 
Eletrônico da Justiça, bem assim no Placard do Fórum local. Colinas do Tocantins, 
13/11/2009. Tiago Luiz de Deus Costa Bentes. Juiz Substituto. 

 
AÇÃO PENAL N. 08/90  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins  
Acusado(a) – LUIZ CARLOS LOPES DE SOUSA e RAIMUNDO BEZERRA CERQUERIA  
Imputação: Art. 121. §2º, II e IV c.c art. 14, II e art. 29 todos do CPB  
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS  
 
O Doutor TIAGO LUIZ DE DEUS COSTA BENTES, Meritíssimo Juiz Substituto da Vara 

Criminal desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei 
etc.  

FAZ SABER A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVEREM, que tramita por esta Escrivania os autos acima elencados, 
ficando através deste devidamente INTIMADO(s) o(s) acusado(s) LUIZ CARLOS LOPES 
DE SOUSA, vulgo “GAGUINHO”, brasileiro(a), solteiro, lavrador, filho(a) de Cândido Lopes 
Teixeira e Lucila de Souza Lopes e RAIMUNDO BEZERRA CERQUEIRA, vulgo “BODE”, 
brasileiro, casado, lavrador, filho de Antonio Bezerra de Cerqueira e Tereza Berra da Silva, 
atualmente ambos em lugar ignorado, da sentença de Extinção do Processo, cuja parte 
dispositiva a seguir transcrita: “Ante o exposto, DECRETO a EXTINÇÃO DO PROCESSO 
sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de interesse de agir, condição essa 
estabelecida ao exercício do direito de ação, nos termos do art. 267, VI, CPC, aplicado à 
espécie por analogia. Intimem-se os acusados, por edital. Após o prazo recursal, dêem-se 
as baixas devidas, arquivando-se os presentes. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 14 de 
setembro de 2009. Tiago Luiz de Deus Costa Bentes – Juiz Substituto”. Para 
conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. Eu (Keliane Almeida), Escrevente, digitei e subscrevo. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, especialmente do acusado, e não se alegue ignorância, mandou-
se expedir o presente, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça, bem assim no 
Placard do Fórum local. Colinas do Tocantins, 13/11/2009. Tiago Luiz de Deus Costa 
Bentes. Juiz Substituto. 
  

Vara de Família e Sucessões 
  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N. 2009.0009.5605-2  
Ação: SEPARAÇÃO LITIGIOSA  
Requerente: Katielli Ribeiro Barbosa Rego  
Advogado: DR. JOÃO NETO DA SILVA CASTRO – OABT/TO– 3526  
Requerido: Wadson Oliveira Rego  
Fica o advogado da requerente intimado da decisão de fls. 23/24, a seguir transcrita: 
(Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DECISÃO (parte final): “É o relato. Decido. Há patrimônio considerável, envolvido no litígio, 
a indicar não ser a autora “pobre” nos exatos termos da lei, contudo, é mister distinguir 
entre patrimônio e disponibilidade financeira, sendo esta última apta a impor o 
recolhimento de custas, não se podendo dizer o mesmo do patrimônio, que nem sempre 
pode ser convertido em moeda (disponibilidade financeira) para atender às demandas 
emergenciais como as custas. Assim, defiro os benefícios da gratuidade processual em 
benefício da autora, apenas para autorizar o recolhimento das custas ao final. No que se 
refere aos alimentos, considerando a qualificação profissional e os rendimentos do 
requerido, apontados pela autora, e, considerada a necessidade do alimentando, apenas 
aquela indispensável à sua subsistência, arbitro os alimentos provisionais em quantia 
equivalente a 80% do salário mínimo, que serão devidos a partir da citação e que serão 
pagos até o dia dez de cada mês, diretamente a autora, contra recibo ou mediante 
depósito em conta que fornecer. No que tange a regularização da guarda, tendo o menor 
ficado na companhia da mãe, nada mais justo que assim permaneça. Assim concedo a 
autora, a guarda provisória, assegurando ao requerido o direito de tê-lo em consigo em 
finais de semana alternados, recebendo-o na casa materna a partir das 09 horas do 
sábado, devolvendo-o até as 18 horas do domingo, bem como, por quinze dias nos meses 
de janeiro e julho. A respeito da cautelar, INDEFIRO o pedido, pois esta tem por finalidade 
o afastamento do requerido do lar e impedir a ocorrência de males e inconvenientes ao 
filho e a cônjuge, o que não ocorre no presente caso, pois o casal já se encontra separado 
de fato, não sendo o afastamento necessário, como comprovado no item 1 às fls. 07 e no 
boletim de ocorrência às fls. 14. Cite-se o requerido para responder a ação no prazo de 
quinze dias, sob pena de revelia e confissão, bem como, intime-se-o a efetuar o 
pagamento dos alimentos provisórios no valor fixado com as advertências legais. 
Autorizadas desde já as prerrogativas do artigo 172 do CPC, ao oficial de justiça. Intimem-
se e dê-se ciência ao M.P. (ass). Jacobine Leonardo – Juiz de Direito.”  
  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N. 2007.0009.5859-8 (5729/07)  
Ação: REVISÃO DE ALIMENTOS  
Requerente: Marcos José Alves  
Advogado: DR. HÉLIO EDUARDO DA SILVA – Núcleo de Prática Jurídica  
Requerido: Samyra Alves e Marcos Guilherme Oliveira, rep. Por sua genitora, Sra. Sirley 
Rodrigues de Oliveira  
Advogada: Dra. MARIA EDILENE MONTEIRO RAMOS OAB/TO 1753  
Ficam os advogados das partes intimados do teor do despacho de fls. 80, bem como da 
sentença de fls. 81/87, a seguir transcritos: (Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DECISÃO: “Segue sentença em sete laudas, impressas apenas no anverso. Oficie-se à 
Corregedoria Geral de Justiça encaminhando cópia para os efeitos do ofício 1.476/2009- 
CGJUS, PA 39.258. Intime-se. Colinas do Tocantins, 12 de novembro de 2009, às 
18:09:53 horas. Jacobine Leonardo – Juiz de Direito.”  
SENTENÇA (parte final):Por todo o exposto e o mais que consta dos autos, acolhendo o 
judicioso parecer do Ministério Público, julgo IMPROCEDENTE o pedido de revisão do 
valor dos alimentos, formulado pelo autor MARCOS JOSÉ ALVES contra seus filhos 
SAMYRA OLIVEIRA ALVES e MARCOS GUILHERME OLIVEIRA ALVES, representados 
pela mãe Sirley Rodrigues de Oliveira, o que faço calcado no artigo 1.699, do Código Civil, 
a contrário senso, e mantenho o valor estipulado na ação de divórcio, que é de quarenta 
por cento do salário mínimo; por força disso, declaro EXTINTO o processo nos termos do 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil; transitada em julgado, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. Sem custas, ante a justiça gratuita, benefício que estendo 
também aos requeridos, neste ato. Diante do princípio da sucumbência, atendendo ao 
disposto no artigo 20, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, arbitro honorários 
advocatícios no valor de dois salários mínimos, vigente à época do transito em julgado 
desta sentença, a ser suportado pelo autor, entretanto, diante da justiça gratuita que lhe foi 
deferida, a cobrança desta verba fica condicionada à prova de que o autor não mais 

ostenta ao condição de pessoa necessitado (L. 1.060/1950, art. 11, parágrafo segundo). P. 
RI. Ciência ao Ministério Público. Colinas do Tocantins, 12 de novembro de 2009, às 
18:10:11 horas. Jacobine Leonardo – Juiz de Direito.”  
  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N. 2009.0010.2373-4 (7063/09)  
Ação: RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA 
DE BENS  
Requerente: Delzelita Silva dos Reis  
Advogado: DR. SÉRGIO ARTUR SILVA BORGES  
Requerido: Henrique Nunes Moraes  
Fica o advogado da parte requerente intimado do despacho de fls. 16, a seguir transcrito: 
(Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DESPACHO: “Intime-se a requerente para recolher as custas no prazo de 30 dias, sob 
pena de cancelamento da distribuição do feito conforme art. 257 do Código de Processo 
Civil. Colinas do Tocantins, 6 de novembro de 2009, às 18:28:14 horas. (ass). Jacobine 
Leonardo – Juiz de Direito.”  
  

Juizado Especial Cível e Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AUTOS N. 2781/02  
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS  
Requerente: Witerlainy Costa da Silva  
Advogado: DR. ADWARDS BARROS VINHAL – OAB/TO 2541  
Requerido: Jéferson Divino Pereira  
Fica o advogado da requerente intimados do despacho de fls. 44, a seguir transcrito: 
(Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DESPACHO: “Juntem-se os espelhos da pesquisa realizada no sistema infoseg. Defiro o 
requerimento de folhas 42, especa-se ofício para que de posse dos dados fornecidos pelo 
CREA se possa averiguar se a pessoa localizada no sistema infoseg é o requerido. Por 
tratar-se de processo afeto à Meta 2, estabelecida pela Presidência do Tribunal de Justiça, 
fixo o prazo para atendimento em dez dias, devendo as comunicações serem feitas por 
fax. Intime-se. Colinas do Tocantins, 24 de setembro de 2009, às 10:12:05 horas. (ass). 
Jacobine Leonardo – Juiz de Direito.”  
  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N. 2009.0009.5605-2  
Ação: SEPARAÇÃO LITIGIOSA  
Requerente: Katielli Ribeiro Barbosa Rego  
Advogado: DR. JOÃO NETO DA SILVA CASTRO – OABT/TO– 3526  
Requerido: Wadson Oliveira Rego  
Fica o advogado da requerente intimado da decisão de fls. 23/24, a seguir transcrita: 
(Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DECISÃO (parte final): “É o relato. Decido. Há patrimônio considerável, envolvido no litígio, 
a indicar não ser a autora “pobre” nos exatos termos da lei, contudo, é mister distinguir 
entre patrimônio e disponibilidade financeira, sendo esta última apta a impor o 
recolhimento de custas, não se podendo dizer o mesmo do patrimônio, que nem sempre 
pode ser convertido em moeda (disponibilidade financeira) para atender às demandas 
emergenciais como as custas. Assim, defiro os benefícios da gratuidade processual em 
benefício da autora, apenas para autorizar o recolhimento das custas ao final. No que se 
refere aos alimentos, considerando a qualificação profissional e os rendimentos do 
requerido, apontados pela autora, e, considerada a necessidade do alimentando, apenas 
aquela indispensável à sua subsistência, arbitro os alimentos provisionais em quantia 
equivalente a 80% do salário mínimo, que serão devidos a partir da citação e que serão 
pagos até o dia dez de cada mês, diretamente a autora, contra recibo ou mediante 
depósito em conta que fornecer. No que tange a regularização da guarda, tendo o menor 
ficado na companhia da mãe, nada mais justo que assim permaneça. Assim concedo a 
autora, a guarda provisória, assegurando ao requerido o direito de tê-lo em consigo em 
finais de semana alternados, recebendo-o na casa materna a partir das 09 horas do 
sábado, devolvendo-o até as 18 horas do domingo, bem como, por quinze dias nos meses 
de janeiro e julho. A respeito da cautelar, INDEFIRO o pedido, pois esta tem por finalidade 
o afastamento do requerido do lar e impedir a ocorrência de males e inconvenientes ao 
filho e a cônjuge, o que não ocorre no presente caso, pois o casal já se encontra separado 
de fato, não sendo o afastamento necessário, como comprovado no item 1 às fls. 07 e no 
boletim de ocorrência às fls. 14. Cite-se o requerido para responder a ação no prazo de 
quinze dias, sob pena de revelia e confissão, bem como, intime-se-o a efetuar o 
pagamento dos alimentos provisórios no valor fixado com as advertências legais. 
Autorizadas desde já as prerrogativas do artigo 172 do CPC, ao oficial de justiça. Intimem-
se e dê-se ciência ao M.P. (ass). Jacobine Leonardo – Juiz de Direito.”  
  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº. 591/ 2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados.  
 

1.Nº AÇÃO:2009.0009.8019-0– MONITORIA  
REQUERENTE: DAVID JACOBY  
ADVOGADO: MARIA EDILENE MONTEIRO RAMOS – OAB/TO 1753  
REQUERIDO: CONBRACOL – CONSÓRCIO BRASIL - COLOMBIA  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: “Designo audiência de conciliação de conciliação para o dia o dia 11 de 
dezembro de 2009 às 13h00min, quando da Semana Nacional da Conciliação idealizada 
pelo Conselho Nacional de Justiça, que acontecerá de 07 a 11 de dezembro de 2009, 
visando a pacificação social. Cite-se. Intimem-se as partes advertindo que o não 
comparecimento da autora acarretará a extinção do processo e a ausência do requerido 
implicará na decretação da revelia (art. 20 e 51, I da Lei 9.099/95), voltando o feito á fase 
anterior se o acordo não for viabilizado. Diligencie-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 
05 de novembro de 2009. Umbelina Lopes Pereira – Juíza de Direito”.  
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INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 594/2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados.  
 

2. Nº AÇÃO: 2008.0001.3361-9 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
REQUERENTE: TEREZA PEREIRA DA SILVA  
ADVOGADO: STEPHANE MAXWELL DA SILVA FERNANDES  
REQUERIDO: FLÁVIO OLIVEIRA MOURA  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: Da certidão a seguir transcrita: “Certifico e dou fé que tendo em vista a 
penhora de fls. 37/41, designo a audiência conciliatória prevista no artigo 53, § 1º da Lei 
9.099/95 para o dia 10 de dezembro de 2009, às 14:00 horas. Colinas do Tocantins, 12 de 
novembro de 2009. (as) Umbelina Lopes Pereira – Juíza de Direito.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº. 592/ 2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados.  
 

1.Nº AÇÃO:2009.0009.8020-4 – MONITORIA  
REQUERENTE: N DA SILVA LINARD  
ADVOGADO: REDSON JOSE FRAZÃO DA COSTA – OAB/TO 4332  
REQUERIDO: JOSILENE ANDREATTA  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: “Designo audiência de conciliação para o dia 09 de dezembro de 2009 às 
16h30min, quando da Semana Nacional da Conciliação idealizada pelo Conselho Nacional 
de Justiça, que acontecerá de 07 a 11 de dezembro de 2009, visando a pacificação social. 
Cite-se. Intimem-se as partes advertindo que o não comparecimento da autora acarretará 
a extinção do processo e a ausência do requerido implicará na decretação da revelia (art. 
20 e 51, I da Lei 9.099/95), voltando o feito á fase anterior se o acordo não for viabilizado. 
Diligencie-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 29 de outubro de 2009. Umbelina Lopes 
Pereira – Juíza de Direito”.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº. 590/ 2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados.  
 

1.Nº AÇÃO:2009.0009.8030-1 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO 
LIMINAR DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ORGÃO RESTRITIVOS DE CREDITO 
SPC/SERASA  
REQUERENTE: QUESIA DE MOURA BARROS  
ADVOGADO: RAUL DE ARAUJO ALBUQUERQUE – OAB/TO 4228  
REQUERIDO: MARICE P. GOMES  
ADVOGADO:  
INTIMAÇÃO: “Designo audiência de conciliação de conciliação para o dia o dia 09 de 
dezembro de 2009 às 09h00min. Após audiência a pedido de liminar será apreciado. 
Colinas do Tocantins, 29 de outubro de 2009. Umbelina Lopes Pereira – Juíza de Direito”.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 593/2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados.  
 

1. Nº AÇÃO: 2009.0008.5606-6 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 
EXCLUSÃO DE DADOS DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO C/C AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS C/C DEVOLUÇAÕ – EM DOBRO – DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE  
REQUERENTE: ROSELY SILVA DOS SANTOS  
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO DE SOUSA – OAB/TO 834  
REQUERIDO: BRASIL TELECOM CELULAR S.A / OI  
INTIMAÇÃO: Do despacho a seguir transcrito: “Designo audiência de conciliação para o 
dia 10 de dezembro de 2009, às 13:30 horas, quando da Semana Nacional da Conciliação 
idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que acontecerá de 07 a 11 de dezembro de 
2009, visando a pacificação social. Intimem-se as partes advertindo que o não 
comparecimento da autora acarretará a extinção do processo e a ausência do requerido 
implicará na decretação da revelia (art. 20 e 51, I da Lei 9.099/95), voltando o feito á fase 
anterior se o acordo não for viabilizado. Diligencie-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 
11 de novembro de 2009. (as) Umbelina Lopes Pereira – Juíza de Direito.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 589/2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados.  
 

1. Nº AÇÃO: 2009.00084.5535-3 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 
OBRIGAÇÃO DE FAZER  
REQUERENTE: ALAOR SCHABARUM CORREA  
REQUERIDO: BRASIL TELECOM E/OU OI CELULAR  
ADVOGADA: TATIANA VIEIRA ERBS – OAB/TO 3070  
INTIMAÇÃO: Do despacho a seguir transcrito: “Designo audiência de conciliação para o 
dia 11 de dezembro de 2009, às 08:30 horas, quando da Semana Nacional da Conciliação 
idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que acontecerá de 07 a 11 de dezembro de 
2009, visando a pacificação social. Intimem-se as partes advertindo que o não 
comparecimento da autora acarretará a extinção do processo e a ausência do requerido 
implicará na decretação da revelia (art. 20 e 51, I da Lei 9.099/95), voltando o feito á fase 
anterior se o acordo não for viabilizado. Diligencie-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 
11 de novembro de 2009. (as) Umbelina Lopes Pereira – Juíza de Direito.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N. 2005.0002.9647-5 (4352/05)  

Ação: EXECUÇAÕ DE ALIMENTOS  
Requerente: Héricles Matheus da Silva Santos, rep. Por sua genitora, Sra. Mônica Fábia 
da Silva  
Advogado: DR. HÉLIO EDUARDO DA SILVA (Núcleo de prática Jurídica)  
Requerido: Paulo Narciso dos Santos  
Advogada: Dra. VIVIAN DE FREITAS MACHADO OLIVEIRA – OAB/TO 2354  
Ficam os advogados das partes intimados do despacho de fls. 51/52, a seguir transcrito: 
(Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DESPACHO (parte final): “... Desta forma, para que não se alegue excesso de exação, 
não obstante a manifestação em contrário da exeqüente, reconheço como válidos os 
pagamentos no valor de R$ 50,00 feitos mediante depósito bancário, constantes de folhas 
37 e 40, bem como, reputo válidos os recibos de folhas 37, no valor de R$ 411,69, e folhas 
38 e 39 no valor de R$ 60,00, todos firmados pela exeqüente, remetam-se os autos ao 
Contador para que renove os cálculos, considerados estes pagamentos, que devem ser 
abatidos. Indefiro os requerimentos de folhas 33, itens “a”, “c” e “d”. E intimem-se, 
mormente, o executado, para que querendo complemente o pagamento. Intimem-se. 
Colinas do Tocantins, 6 de novembro de 2009, às 19:20:50 horas. (ass). Jacobine 
Leonardo – Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N. 2005.0002.9647-5 (4352/05)  
Ação: EXECUÇAÕ DE ALIMENTOS  
Requerente: Héricles Matheus da Silva Santos, rep. Por sua genitora, Sra. Mônica Fábia 
da Silva  
Advogado: DR. HÉLIO EDUARDO DA SILVA (Núcleo de prática Jurídica)  
Requerido: Paulo Narciso dos Santos  
Advogada: Dra. VIVIAN DE FREITAS MACHADO OLIVEIRA – OAB/TO 2354  
Ficam a advogada da parte requerida intimada do despacho de fls. 67, a seguir transcrito: 
(Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DESPACHO: “Folhas 55/56: Já existe manifestação judicial a respeito (fls. 51/52) cumpra-
se aquela decisão. Int. Colinas, 10.11.09. (ass). Jacobine Leonardo – Juiz de Direito.”  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N. 2005.0002.9647-5 (4352/05)  
Ação: EXECUÇAÕ DE ALIMENTOS  
Requerente: Héricles Matheus da Silva Santos, rep. Por sua genitora, Sra. Mônica Fábia 
da Silva  
Advogado: DR. HÉLIO EDUARDO DA SILVA (Núcleo de prática Jurídica)  
Requerido: Paulo Narciso dos Santos  
Advogada: Dra. VIVIAN DE FREITAS MACHADO OLIVEIRA – OAB/TO 2354  
Ficam os advogados das partes intimados do despacho de fls. 51/52, a seguir transcrito: 
(Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DESPACHO (parte final): “... Desta forma, para que não se alegue excesso de exação, 
não obstante a manifestação em contrário da exeqüente, reconheço como válidos os 
pagamentos no valor de R$ 50,00 feitos mediante depósito bancário, constantes de folhas 
37 e 40, bem como, reputo válidos os recibos de folhas 37, no valor de R$ 411,69, e folhas 
38 e 39 no valor de R$ 60,00, todos firmados pela exeqüente, remetam-se os autos ao 
Contador para que renove os cálculos, considerados estes pagamentos, que devem ser 
abatidos. Indefiro os requerimentos de folhas 33, itens “a”, “c” e “d”. E intimem-se, 
mormente, o executado, para que querendo complemente o pagamento. Intimem-se. 
Colinas do Tocantins, 6 de novembro de 2009, às 19:20:50 horas. (ass). Jacobine 
Leonardo – Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N. 2005.0002.9647-5 (4352/05)  
Ação: EXECUÇAÕ DE ALIMENTOS  
Requerente: Héricles Matheus da Silva Santos, rep. Por sua genitora, Sra. Mônica Fábia 
da Silva  
Advogado: DR. HÉLIO EDUARDO DA SILVA (Núcleo de prática Jurídica)  
Requerido: Paulo Narciso dos Santos  
Advogada: Dra. VIVIAN DE FREITAS MACHADO OLIVEIRA – OAB/TO 2354  
Ficam a advogada da parte requerida intimada do despacho de fls. 67, a seguir transcrito: 
(Conforme o Provimento 009/08 e 036/02).  
DESPACHO: “Folhas 55/56: Já existe manifestação judicial a respeito (fls. 51/52) cumpra-
se aquela decisão. Int. Colinas, 10.11.09. (ass). Jacobine Leonardo – Juiz de Direito.”  

 

COLMEIA 
2ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados para o 

que abaixo se vê, dos autos processuais relacionados, tudo nos termos do artigo 236 do 
CPC. (Intimações conforme o Provimento 006/90,003/00 e 036/02 da CGJ-TO).  

 
1. AUTOS: 425/05  
Ação: CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDOS 
LIMINARES  
Requerente: Ministério Público  
Requerido: Jader Mariano Barbosa  
Advogadas: Dr. MÁRCIA REGINA PAREJA COUTINUO – OAB – TO 614 e Dr. EDILAINE 
DE CASTRO VAZ – OAB – TO – 2.346-A  
PARTE DO DESPACHO: “...Ante o exposto indefiro o pedido do requerido de 
redesignação de audiência... Intimem-se o requerido, bem como sua nova procuradora a 
Drª Edilaine de Castro Vaz da Presente audiência... Tendo em vista a complexidade dos 
autos converto as alegações em memoriais... Abra-se vista a defesa para que apresente 
seus memoriais...”. Colméia, 14 de outubro de 2009.(ass) Jordan Jardim – Juiz Substituto.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados para o 

que abaixo se vê, dos autos processuais relacionados, tudo nos termos do artigo 236 do 
CPC. (Intimações conforme o Provimento 006/90,003/00 e 036/02 da CGJ-TO).  

 
1. AUTOS: 2009.0001.9396-2/0  
Ação: ALIMENTOS  
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Requerente: E. S. da S. menor impúbere, nesse ato representado por sua genitora, 
Silvana Sousa da Silva  
Advogado: Dr. RITHS MOREIRA AGUIAR – OAB/TO – 4.243  
Requerido: Bonfim Santos da Silva  
DESPACHO: “Tendo em vista a Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça, a qual 
determina que todas as ações ajuizadas até 2005 deverão ser julgados até dezembro de 
2009 (Meta 2), e a Recomendação nº 01/2009 da Corregedoria Geral da Justiça 
(CGJUS/TO), informo que foram priorizadas referidas ações, motivo pelo qual a audiência 
deste processo será redesignada posteriormente. Intimem-se as partes. Ciência ao 
Ministério Público. Cumpra-se”. Colméia, 22 de setembro de 2009.(ass) Jordan Jardim – 
Juiz Substituto.  

 
2. AUTOS: 2008.0005.6561-6/0  
Ação: ALVARA JUDICIAL  
Requerente: Micheal Michel de Morais Alves e Outros  
Advogada: Dr. LUCIANA ROCHA AIRES DA SILVA – OAB/GO – 20.458  
OAB/TO 3.683-B  
PARTE FINAL DO DESPACHO: “... Intimem-se os requerentes para informarem a este 
juízo sobre a anuência da referida alienação pelo pai do primeiro requerente, Ilmar dos 
Reis Alves, ou se for o caso, sobre a falta, suspensão ou destituição do poder familiar 
deste. Após, ao Ministério Público para nova vista dos autos. Intimem-se. CUMPRA-SE ”. 
Colméia, 15 de abril de 2009.(ass) Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz Substituto.  

 
3. AUTOS: 2005.0004.0512-6/0  
Ação: EXECUÇÃO FORÇADA  
Exequente: Jonas Carlos Pacheco  
Advogado: Dr. JAIR DE ALCÂNTARA PANIAGO – OAB/TO – 102-B  
Executado: Milton Divino de melo e sua mulher Marta Lúcia do Prado de Melo  
Advogado: Dr. GIOVANI FONSECA DE MIRANDA – OAB/TO – 2.529  
DESPACHO: “Verifica-se que o exeqüente não concordou com o bem apresentado pelos 
executados á fl. 19 para o fim de penhora, alegando que se trata de imóvel de terras 
fracas e de difícil aproveitamento, com benfeitorias ruins, e não correspondendo ao valor 
indicado. Ademais, os executados não comprovaram a titularidade do bem descrito na 
petição de fls. 18/20. Diante disso, e considerando que na escritura pública de confissão 
de divida com garantia hipotecária, colacionada ás fls. 08/09, já foi dado um bem imóvel 
como garantia, com o qual o autor concorda, defiro o pedido de fls. 23/25 e determino a 
penhora do referido bem, depositando-o nas mãos dos executados. Após o cumprimento 
da penhora, intimem-se os executados. Cumpra-se”. Colméia, 10 de novembro de 
2009.(ass) Jordan Jardim – Juiz Substituto.  

 
4. AUTOS: 384/05  
Ação: PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
ESPECIFICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER  
Requerente: O Município de Colméia - TO  
Advogado: Dr. VALDINEZ FERREIRA DE MIRANDA – OAB/TO – 500, Dr. LEANDRO DE 
ASSIS REIS – OAB/TO - 2.380-B e Dr. AMILTON FERRREIRA DE OLIVEIRA – OAB/TO - 
501  
Requerido: Gerubel Teodoro de Oliveira  
Advogado: Dr. DARLAN GOMES DE AGUIAR – OAB/TO – 1.625 e Dr. OCÉLIO NOBRE 
DA SILVA - OAB/TO – 1.626  
PARTE FINAL DA SENTENÇA: “...Assim, tendo em vista que o autor não manifestou 
interesse no prosseguimento do feito, embora intimado, EXTINGO o presente processo 
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso II e III, do Código de Processo 
Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos com baixa na 
distribuição”. Colméia, 09 de novembro de 2009.(ass) Jordan Jardim – Juiz Substituto.  

 

1ª Vara Criminal 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus respectivos procuradores, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados.  
 

AUTOS: 618/99 – AÇÃO PENAL – META 2 CNJ  
DENUNCIADO: Romilson Costa dos Santos e Joana D’ark Alves Brito.  
ADVOGADA DO DENUNCIADO ROMILSON: Dra. Maria José Ferreira Alves de Freitas – 
OAB/TO 1.519.  
DESPACHO: “Para a realização da audiência de instrução, designo o dia 19/11/2009, às 
16:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se”. Colméia/TO, 26/10/2009. Dr. Jordan Jardim, Juiz 
Substituto.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus respectivos procuradores, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados.  
 

AUTOS: 2007.0005.3147-0 (712/00) – AÇÃO PENAL – META 2 CNJ  
DENUNCIADOS: Nelito Alves da Silva e Flávio Alves de Sousa.  
ADVOGADO DO DENUNCIADO FLÁVIO: Dr. Amilton Ferreira de Oliveira – OAB/TO 501.  
DESPACHO: “Para a realização da audiência de instrução, designo o dia 19/11/2009, às 
08:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se”. Colméia/TO, 26/10/2009. Dr. Jordan Jardim, Juiz 
Substituto.  

  

CRISTALÂNDIA 
Vara de Família e Sucessões 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Fica(m) a(s) parte(s) através de seu(s) procurador (es), intimado(s) do(s) ato(s) 

processual (is) abaixo relacionado(s):  
 

01. EMBARGOS DE TERCEIRO – Nº 2008.0000.2623-5/0.  
Embargante: Fertiagro Comércio Representação Agropecuários Ltda.  
Advogado: Dr. Ibanor Oliveira - OAB/TO nº 128 B  
Embargado: Manoel Gomes da Silva  
Advogado:  

INTIMAÇÃO: INTIMAR a parte embargante na pessoa de seu advogado e procurador 
para, no prazo de 05(cinco) dias manifestar interesse nos autos já que o embargado 
desistiu do bem que originou os embargos.  

 
02. PAULIANA – Nº 2008.0000.2624-3/0.  
Requerente: Manoel Gomes da Silva  
Advogado: Dr. Wilson Moreira Neto OAB/TO nº 757  
Requerido: Mauricio Proence dos Santos  
Advogado: Dr. Zeno Vidal Santin – OAB/TO 279 B  
Litisconsorte: Fertiagro Comércio Representação Agropecuários Ltda.  
Advogado: Dr. Ibanor Oliveira - OAB/TO nº 128 B  
INTIMAÇÃO: INTIMAR a empresa Fertiagro Comércio Representação Agropecuários Ltda 
– Litisconsórcio Necessário na presente demanda na pessoa de seu advogado e 
procurador acima mencionado para, no prazo de 05(cinco) dias manifestar sobre o pedido 
de desistência do feito pelo requerente.  

 
03. INDENIZAÇÃO– Nº 2008.0000.6146-6/0.  
Exequente: Ruberval Oliveira dos Santos.  
Advogado: Dr. Ercílio Bezerra de Castro Filho – OAB/TO 69 e Jakeline de Morais e 
Oliveira – OAB/TO nº 1634  
Executado: Cerâmica Reunidas Ltda  
Advogado: Dr. Zeno Vidal Santin – OAB/TO 279-B  
INTIMAÇÃO: INTIMAR a parte requerente na pessoa de seus advogados e procuradores 
acima mencionado para no prazo de 05(cinco) dias trazer aos autos o endereço atualizado 
do Requerente, para posteriormente ser procedida sua intimação para audiência a ser 
designada.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

01. DEMARCATÓRIA – Nº 2006.0007.4793-9/0  
Requerente: Rubem Ritter  
Advogado: Dr. Rubem Ritter (em causa própria - OAB/TO nº 2.243)  
Requeridos: Jairo Armando de Dea; Vicente Ceolin, Sergio Ceolin.  
Advogados: Dra. Augusta Maria Sampaio Moraes – OAB/TO nº 2154-B e Dr. Zeno Vidal 
Santin – OAB/TO nº 279-B  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas na pessoa de seus advogados e procuradores 
acima identificados de todo conteúdo da decisão de fls. 563 dos autos a seguir transcrita: “ 
Às fl. 562 informa o Perito do Juízo, Solino Abreu Aguiar, que pretende iniciar os trabalhos 
periciais dia 1.12.2009 às 8h30min e requer a liberação do valor depositado. É a síntese 
do necessário. DECIDO. Designo o dia 1.12.2009 às 8h30min para início dos trabalhos 
periciais, devendo o encontro do perito e assistentes técnicos se dá em frente ao prédio do 
Fórum da Comarca de Cristalândia-TO, quando em seguida se dirigirão para a área a ser 
periciada. O prazo de conclusão da perícia é de 60 (sessenta) dias. Intimem-se as partes, 
para no prazo de 5 (cinco) dias indicar Assistente Técnico e formular quesitos, bem como 
da data de início dos trabalhos periciais. Expeça-se ALVARÁ para levantamento da 
quantia depositada na conta judicial n.° 4.200.130.580.883 do Banco do Brasil, Agência 
n.° 3638-2 em nome do perito Solino Abreu Aguiar. Após, venham os autos conclusos 
para apreciação dos quesitos das parles e formulação dos quesitos do Juízo. Intimem-se. 
Pium-TO. 12 de novembro de 2009...”.  
 

DIANÓPOLIS 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N: 6.271/04  
AÇÃO: Inderdito Proibitório  
Requerente: Gilmar Hoff e Outros  
Adv: karla Cavalcanti Melo Pontes  
Requerido: Lauro Bravin  
Adv: Rudinei Fortes Drumm  
DESPACHO: Intime-se a parte autora, por seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, 
se manifestar sobre a contestação. Dianópolis, 10/09/09. Marcio Soares da Cunha, Juiz 
Substituto.  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N: 5.979/04  
AÇÃO: Demarcatória  
Requerente: Eliane Regina Alles Bruismá e Lauro Bravin  
Adv: Rudinei Fortes Drumm  
Requerido: Gilmar Hoff, Bárbara Jacinta Hoff e Loivo Hoff  
Adv: Karla Cavalcanti Melo Pontes  
Requerido; Aníbal Braga Júnior  
Adv: Ronaldo Ausone Lupinacci  
INTIMAÇÃO: Fica a procuradora do requerido Dra. Karla Cavalcanti Melo Pontes, intimada 
para recolher custas da Carta Precatória n. 335/2009, na Comarca de São Desidério-BA, 
no total de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), podendo o DAJ ser retirado no 
endereço http://www.tj.ba.gov.br.  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N: 6.232/04  
AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa  
Requerente: Aníbal Braga Júnior  
Adv: Ronaldo Ausone Lupinacci  
Requerido: Eliane Alles Bruismá e outros  
Adv: Rudinei Fortes Drumm  
DESPACHO: Presentes os pressupostos recursais, ouça-se o agravado no prazo de 10 
(dez) dias. Dianópolis, 10/09/09. Marcio Soares da Cunha, Juiz Substituto.  
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INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AUTOS N: 161/93  
AÇÃO: Ordinária de Cancelamento de Transcrição Imobiliária  
Requerente: Paulo David da Costa Marques  
Adv: Jales José Costa Valente  
Requerido: Raimundo Barbosa Lima  
Adv: Luiz Carlos Bonfim  
DESPACHO: Intime-se a parte autora, por seu procurador, para dar andamento ao feito, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Dianópolis, 10 de 
setembro de 2009. Marcio Soares da Cunha, Juiz Substituto.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N: 229/91  
AÇÃO: Manutenção de Posse  
Requerente: Paulo David da Costa Marques  
Adv: Edney Vieira de Moraes  
Requerido: Raimundo Barbosa Lima  
Adv:  
DESPACHO: Intime-se o autor, por seu advogado, para dar andamento ao feito, no prazo 
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Dianópolis, 09 de 
setembro de 2009. Marcio Soares da Cunha, Juiz Substituto.  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N: 4.962/01  
AÇÃO: Cumprimento de sentença  
Requerente: Hoffmann Advogados Associados s/s  
Adv: Dirceu Marcelo Hoffmann, Fabiano dos Reis Taino e Lívia de Andrade Rodrigues  
Requerido: Transporte e Comércio de Petróleo Ltda  
Adv: Fernanda Ramos  
DESPACHO: Para início de cumprimento da sentença, intime-se o devedor, por seu 
procurador, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias, pena de multa de 10% 
sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma 
do artigo 475-J, do CPC, alteração dada pela Lei n. 11.232/2005, de 22.12.2005. 
Decorrido o prazo, vista ao credor para fins do artigo 614, III, do CPC. Dianópolis, 18 de 
setembro de 2009. Marcio Soares da Cunha, Juiz Substituto.  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam, a parte autora e sua advogada, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

AUTOS Nº 2009.0007.8820-6  
Ação: Separação Judicial  
Requerente: V. W. C. A.  
Advogada: Dra. Jaiana Milhomens Gonçalves – OAB/TO nº 4.295  
Requerido: J. S. J. A.  
Advogado: Não constituído  
INTIMAÇÃO – DESPACHO: “Designo audiência de reconciliação ou conversão de rito 
para o dia 14 de janeiro de 2010, às 14:30 horas. Cite-se e intime-se o requerido para a 
audiência, advertindo-o de que, caso não haja reconciliação ou conversão de rito, o prazo 
para oferecer contestação é de 15 (quinze) dias, a contar dessa audiência e que a 
ausência de contestação implicará em revelia e confissão quanto à matéria de fato, 
reputando-se verdadeiros todos os fatos alegados na exordial. Cientifique-se o 
representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Dianópolis (TO), 9 de outubro 
de 2009. Marcio Soares da Cunha, Juiz Substituto”.  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N: 3.479/98  
AÇÃO: Indenização.  
Requerente: Roselice Carlos Barbosa Póvoa.  
Adv: Adriano Tomasi  
Requerido: Estado do Tocantins  
Adv: Procurador do Estado do Tocantins  
Denunciado a lide: Jaizon Veras Barbosa  
Adv: Hélio Miranda  
DECISÃO: Ante ao exposto, não admito a denunciação da lide aos denunciados JAIZON 
VÉRAS BARBOSA, BRANDINO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ GALVÃO SANTOS, 
JURACY SOARES DA SILVA, ADALBERTO GONÇALVE MATOS e JOAMIR ALVES DA 
SILVA, ressalvados os direitos patrimoniais do Estado do Tocantins, em ação ulterior, caso 
estejam presentes os requisitos ensejados da responsabilidade civil, e os excluo do pólo 
passivo da demanda. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 
dezembro de 2009, às 15:00 horas, devendo a parte autora juntar rol, no prazo de 5 
(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Dianópolis, 09 de novembro de 2009. Marcio Soares 
da Cunha, Juiz Substituto.  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam, as partes e seus através de seus advogados, intimados dos atos processuais 

abaixo relacionados:  
 

AUTOS Nº 2009.0006.1109-8  
Ação: Cautelar de Separação de Corpos  
Requerente: V. W. C. A.  
Advogada: Dra. Jaiana Milhomens Gonçalves – OAB/TO nº 4.295  
Requerido: J. S. J. A.  
Advogado: Dr. Adriano Tomasi – OAB/TO nº 1007  
INTIMAÇÃO – DECISÃO: “O requerido nos autos da presente ação, em sede de 
contestação, requer seja reconsiderada a decisão que determinou o se afastamento do lar 
conjugal, uma vez que a requerente estaria residindo em imóvel localizado em Brasília-DF. 
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a alegação depende de comprovação 
em instrução, não se podendo comprovar pelas meras alegações ou documentos juntados 
aos autos. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão proferida nos 
autos às fls. 85/91. Dê-se vista dos autos ao ilustre representante do Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Dianópolis (TO), 9 de outubro de 2009. Marcio Soares da Cunha, 
Juiz Substituto”.  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N: 6.120/04  
AÇÃO: Ordinária de Cobrança  
Requerente: Consórcio Nacional Volkswagen  
Adv: Marinólia Dias dos Reis  
Requerido: Maria Elza de Oliveira Guimarães  
Adv:  
INTIMAÇÃO: Fica a procuradora do requerente intimada para recolher custas e diligência 
no Setor de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, , referente a Carta 
Precatória de Citação da Requerida. Dianópolis, 13 de novembro de 2009, Maria das 
Graças Araújo, Escrivã.  

 

Juizado Especial Cível e Criminal 
  

INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
 

AÇÃO: REPA~RAÇÃO DE DANOS  
Autos n° 2008.0006.6200-0  
Requerente: Luciane Bonfim de Oliveira Almeida Dr. Adriano Tomsi OAB/TO 1007  
Requerido: Capitolio Imoveis Lrda DR. Sidarta Staciarini Rocha OAB/GO 20630  
Sentença:" Assim sendo... com base no artigos seguintes do Código Civel, Homologo a 
referida transação para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. De outra parte, 
julgo o processo com resolução do mérito com base no art. 267, III do Código de Processo 
Civil c/c parágrafo unico do art. 22 da lei 9.099/95. Outrossim, torno insubsistente eventual 
penhora e solicito a pronta devolução da carta precatória no estado em que se encontra. 
aguarde-se por 30 dias após o decurso do prazo para cumprimento do acordo, nada 
requerendo os acordantes, arquive. P.R.I. Dianópolis, 12 de novembro de 2008. Marcio 
Soares Cunha, Juiz de Direito Substituto.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N° 2008.0009.3512-0  
Ação: Repetição de Indébita  
Requerente: Solange Barros da Silva  
Requerido: Brasil Telecom S/A - Dr. Rogerio Gomes Coelho OAB/TO 4155  
Requerido: Terra Networks Brasil Dra. Edna Dourado Bezerra OAB/TO 2456  
Intimação: Com o presente INTIMAMOS Vossa Senhoria para no prazo de dez (10) dias 
oferecer contra-razões do Recurso, consoante artigo 42 § 2º da lei 9.099/95.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N° 2006.0004.7963-2  
Ação: Cobrança  
Requerente: Gilmar Menndes Sansana - Dr. Adriano Tomasi OAB/TO 1007  
Requerido: Hudson Aroldo de Azevedo: Dr. Silvio Romero Alves Póvoa  
Intimação: Defiro a suspensão dos autos, pelo prazo 90 (noventa) dias, conforme petição 
atravessada à fls. 112, transcorrido o prazo in albis, Intime-se o exequente para promover 
o andamento do feito. Dianópolis-TO, 11 de dezembro de 2008, Jocy Gomes de Almeida, 
Juiz de direito.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ação Indenização  
AUTOS: 2007.0010.6509-0  
Requerente: Danillo Louis Póvoa França Dr. Silvio romero Alves Póvoa OAB/TO 2301  
Requerido: Volkan Comercio de Eletro Eletronicos Ltda  
Intimação: Face à certidão de fls. 55, manifeste-se o exequente, prazo de 05 (cinco) dias, 
informando o novo endereço, sob pena de arquivamento do feito (art. 53, § 4º da lei 
9.099/95. Dianópolis, 10 de outubro de 2009. Jocy Gomes de Almeida, Juiz de Direito.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N°2006.0010.0620-7  
Ação: Cobrança  
Requerente: Soldas J. F. Ltda Dr. Arnezzimario Jr. Bittencourt  
Requerido: Janir Paulo Ribeiro  
Despacho: " Ante a certidão de fls. retro, diga o exequente no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de arquivamento do feito. Cumpra-se. Dianópolis-TO, 30 de outubro de 2008. Jocy 
Gomes de Almeida, Juiz de Direito.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N° 2009.0000.3897-7  
Ação: Cobrança  
Requerente: Wilson Antonio de Araujo Dr. Anezzimario Jr. M Araujo Bittencourt OAB/TO 
2611  
Requerido: Wilson Alves Delgado  
Despacho: Defiro a suspensão dos autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme petição 
atravessada às fls. 20 transcorrido o prazo in albis, intime-se o exequente para promover o 
andamento do feito. Dianópolis-TO, 25 de agosto de 2009. Jocy Gomes de Almeida, Juiz 
de Direito".  

 
SENTENÇA  

 
AUTOS N° 2009.0009.2817-2  
Ação: Indenização  
Requerente: João Pereira da Silva  
Requerido: Claudejane B. Santana  
Sentença: "Vistos, etc... Ante ao exposto, Declaro extinta o presente feito, nos termos do 
art. 51, inciso I, c/c art. 19, § 2° da lei 9.099/95, e consequentemente, determino o 
arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. outrossim, condeno o reclamante ao 
pagamento das custas processuais, conforme § 2º do art. 51 da Lei 9.099/95 c/c 
enunciado 28 do Fonage. Intime-se. Dianópolis, 03 de novembro de 2009. Jocy Gomes de 
Almeida, Juiz de Direito.  
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FIGUEIRÓPOLIS 
1ª Vara Cível 

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS 669/03  
Espécie: Ação de reparação de damos morais  
Requerente: Carlos Alberto Taube  
Advogado (a): VALDIR HAAS – OAB/TO 2244  
Requerido: José Alves de Abreu  
"Às folhas 39/43, o advogado do autor peticionou requerendo nova data de audiência de 
conciliação, em razão de averiguar no Diário da Justiça que seu sobrenome fora escrito de 
forma errônea. Assiste razão o subscritor, conforme Certidão do Diário da Justiça de fls. 
32, verso. Desta forma, verifico a necessidade de remarcar a audiência de conciliação 
para o dia 15 de dezembro de 2009, às 16:00 horas. Intime-se. Figueirópolis/TO, 11 de 
novembro de 2009.. (ass.) FABINAO GONÇALVES MARQUES – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS 508/01  
Espécie: Cautelar incidental  
Requerente: Osires Rocha Dourado  
Advogado: MANOEL BONFIM FURTADO CORREIA – OAB/TO 327-A  
Requerido: Município de Figueirópolis (TO)  
Advogado: MAURCIO CORDENONZI – OAB/TO 2223-B  
"(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, diante da ilegalidade e 
inconstitucionalidade do Decreto Lei 10/1993, não estando o Município requerido obrigado 
ao restabelecimento da pensão especial concedida aos autores. Condeno os requerentes 
ao pagamento das verbas de sucumbência, de modo que deve suportar as custas e 
despesas processuais, e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 400,00 
(quatrocentos reais), com fulcro no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Com o 
trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P.R.I. 
Figueirópolis/TO, 11 de novembro de 2009. (Ass.) FABIANO GONÇALVES MARQUES – 
Juiz de Direito”.  

 
AUTOS 456/00  
Espécie: Cobrança  
Requerente: Osires Rocha Dourado e outros  
Advogado: MANOEL BONFIM FURTADO CORREIA – OAB/TO 327-A  
Requerido: Município de Figueirópolis (TO)  
Advogado: CELMA MENDONÇA MILHOMEM – OAB/TO 1486  
"(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, diante da ilegalidade e 
inconstitucionalidade do Decreto Lei 10/1993, não estando o Município requerido obrigado 
ao restabelecimento da pensão especial concedida aos autores. Condeno os requerentes 
ao pagamento das verbas de sucumbência, de modo que deve suportar as custas e 
despesas processuais, e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo 
e anotações de praxe. P.R.I. Figueirópolis/TO, 11 de novembro de 2009. (Ass.) FABIANO 
GONÇALVES MARQUES – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS 455/00  
Espécie: Mandado de Segurança  
Requerente: Osires Rocha Dourado e outros  
Advogado: MANOEL BONFIM FURTADO CORREIA – OAB/TO 327-A  
Requerido: Município de Figueirópolis (TO)  
Advogado: ROSEANI CURVINA TRINDADE – OAB/TO 698  
"(...) Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: I- qundo o juiz indeferir a 
petição inicial; Art. 295. A petição inicial será indeferida: V- quando tipo de procedimento, 
escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valoir da ação; ...; Face 
ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 
artigo 267, inciso I c/c art. 295, V do Código de Processo Civil. P.R.I. Transitada em 
julgado, arquivem-se com as anotações de estilo. Figueirópolis/TO, 11 de novembro de 
2009. (Ass.) FABIANO GONÇALVES MARQUES – Juiz de Direito”  

 

FILADÉLFIA 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AÇÃO: INVENTÁRIO  
Autos n.º 2.443/2004  
Inventariante:Alberisa Sousa Ribeiro  
Advogado:Dr.Geraldo Magela de Almeida OAB/TO n.º 350-B  
Advogada:Dra.Maria José Rodrigues de Andrade Palácios OAB/TO1.139-B  
Inventariado: Edgar da Silva Ribeiro (Espólio)  
INTIMAÇÃO:Ficam os advogados intimados do despacho transcrito abaixo.  
DESPACHO:“Para que não sejam praticados atos processuais desnecessários e com 
dispêndio de tempo em processo que não exista mais o interesse das partes, determino 
suas intimações, por meio de seus defensores, a providenciarem o andamento do feito, 
em 48(quarenta e oito) horas, com manifestação específica acerca do ato que pretenda 
ser realizado, sob pena de extinção do processo e o conseqüente arquivamento dos 
autos(art.267,§1º,do CPC).Filadélfia/TO, 11/11/2009. (as) Dr.Helder Carvalho Lisboa– Juiz 
Substituto.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AÇÃO: ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS, 
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA 
DEGRADADA.  
Autos n.º 2006.0004.9358-9  
Requerente:Alberto Sousa Brito e s/esposa  
Advogado: Dra.Gisele Rodrigues de Sousa OAB/TO 2171-A  
Advogado: Dra:Calixta Maria Santos OAB/TO 1674  
Requerido:CENTINS-Centrais Elétricas do Tocantins S/A  
Advogado: Dr.Philippe Bittencourt OAB/TO 1073  

Advogada: Dra.Letícia Aparecida Barga Santos Bittencourt OAB/TO 2174-B  
INTIMAÇÃO:Ficam os advogados dos requerentes e requeridos intimados da sentença, 
transcrita abaixo:  
SENTENÇA: “... Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na 
inicial e, em conseqüência, extingo o processo com resolução do mérito nos termos do 
artigo 269, I do CPC, para o fim de:I)condenar a ré ao pagamento de indenização por 
danos morais no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais),aplicando-se sobre o valor,correção 
monetária pelo IGPM e juros moratórios a partir da citação no percentual de 1,0% ao 
mês;II)condenar a ré na recuperação da área degradada, em até cento e oitenta dias, sob 
pena de pagamento de multa diária no valor R$ 300,00(trezentos reais), devendo a ré, 
antes de iniciar a recuperação da área, solicitar licença ambiental e comunicar ao 
Naturatins sua execução. Após informado o cumprimento da medida, determino a 
intimação do Naturatins para aferir a recuperação da área degradada.No termo do artigo 
475-J do CPC, caso o devedor não o efetue no prazo de quinze dias, o pagamento da 
quantia acima referida, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual 
de dez por cento.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários 
advocatícios, arbitrados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 
do artigo 20, §3º do CPC. Intime-se. Registre-se.Cumpra-se. Filadélfia,26/10/2009.(as) 
Dr.Helder Carvalho Lisboa – Juiz Substituto.”  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AÇÃO: REIVINDICATÓRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO 
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  
Autos n.º 2009.0010.2508-7  
Requerente: Maria da Conceição Pereira Nasario  
Advogado: Dr. Claudemir Mingorance – OAB/MA nº 8885-A  
Advogado: Dr. Jean Fábio Matsuyama – OAB/SP nº 281625  
Requerido:INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Advogado: Não Constituído  
INTIMAÇÃO:Ficam os advogados intimados do despacho transcrito abaixo:  
DESPACHO: “Faculto a emenda da inicial, no prazo de 10(dez)dias, para adaptação do 
instrumento de procuração e declaração de pobreza.Int. Filadélfia/TO, 27/09/2009.(as) Dr. 
Helder Carvalho Lisboa – Juiz Substituto.”  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AÇÃO: REIVINDICATÓRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO 
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  
Autos n.º 2009.0010.2508-7  
Requerente:Maria da Conceição Pereira Nasario  
Advogado: Dr. Claudemir Mingorance – OAB/MA nº 8885-A  
Advogado: Dr. Jean Fábio Matsuyama – OAB/SP nº 281625  
Requerido:INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  
Advogado: Não Constituído  
INTIMAÇÃO:Ficam os advogados intimados do despacho transcrito abaixo:  
DESPACHO: “Faculto a emenda da inicial, no prazo de 10(dez)dias, para adaptação do 
instrumento de procuração e declaração de pobreza.Int. Filadélfia/TO, 27/09/2009.(as) Dr. 
Helder Carvalho Lisboa – Juiz Substituto.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.  
Autos n.º 2200/2002  
Exequente: L.A.V, rep. por sua genitora Maria Luiza Araújo Vieira  
Advogado: Dr. Fernando H.de Avelar Oliveira OAB/MA nº 3435  
Executado:José da Conceição.  
Advogado: Não Constituído  
INTIMAÇÃO:Fica o advogado da exequente intimado da sentença, transcrita abaixo:  
SENTENÇA: “... Em conseqüência, com fundamento no art. 267, Inc. III, § 1º do Código de 
Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas. P.R.I. e, 
certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observando as formalidades legais. Filadélfia, 
05/11/2009.(as) Dr.Helder Carvalho Lisboa – Juiz Substituto.”  
  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA  
Autos n.º 2009.0009.8389-0  
Reclamante:Wilton Silva Sousa  
Advogado: Dra. Dave Sollys dos Santos – OAB/TO nº 3.326  
Advogado: Dra.Wátfa Moraes EL Messih – OAB/TO nº 2155-B  
Reclamado: Município de Babaçulândia-TO  
Advogado: Não Constituído  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados intimados do despacho transcrito abaixo:  
DESPACHO: “Intime-se a parte autora, através de seus procuradores, para em 
48(quarenta e oito) horas se manifestar no feito, e requerer o que entender de direito, 
oportunidade em que deverá indicar qual rito pretende imprimir a lide, sob pena extinção e 
o conseqüente arquivamento(art. 267, § 1º, do CPC). Filadélfia/TO, 23/10/2009.(as) Dr. 
Helder Carvalho Lisboa – Juiz Substituto.”  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AÇÃO: ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE COM PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA  
Autos n.º 2009.0010.2513-3  
Requerente:Neusa Chaves Neres  
Advogado: Dr. Claudemir Mingorance – OAB/MA nº 8885-A  
Advogado: Dr. Jean Fábio Matsuyama – OAB/SP nº 281625  
Requerido: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  
Advogado: Não Constituído  
INTIMAÇÃO:Ficam os advogados intimados do despacho transcrito abaixo:  
DESPACHO: “Faculto a emenda da inicial, no prazo de 10(dez)dias, para adaptação do 
instrumento de procuração e declaração de pobreza.Int. Filadélfia/TO, 27/09/2009.(as) Dr. 
Helder Carvalho Lisboa – Juiz Substituto.”  

 



ANO XXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 2312 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO 2009  
 

 

48 

 
 
 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2420-4  
Requerente: Pedro Soares da Silva  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Santo Antônio, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual 
sempre manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão 
muito adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do 
nível normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes 
requerentes em várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. 
Assim a alegação de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em 
setembro de 2010, deve ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, 
percebe-se claramente no local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para 
esta época. Certamente, a se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das 
obras, já se antecipou em muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da 
usina atingirá com certeza a agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. 
Deixou registrado com prudência, moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. 
Marco Villas Boas que “analisando a questão processual posta em debate vejo que o 
pleito de produção antecipada de provas somente tem razão de ser se a prova que se 
pretende produzir não mais o possa ser no futuro”, sendo essa a razão de ser da presente 
ação, pois com o reservatório que se formará para abastecer a represa, não será possível 
realizar a prova que se pretende obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será 
julgado improcedente. Ante o exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito 
acima consignadas, nomeio perito judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial 
de justiça exerce função importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal 
que os empeça de exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais 
de justiça desta Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta 
Comarca e por serem imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda 
credibilidade outorgada pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 
perito, segundo o disposto no art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais 
qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos 
peritos será de livre escolha do juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no 
prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do 
encargo alegando motivo legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o 
prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados 
da intimação do despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - 
apresentar quesitos. § 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 
apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou 
avaliado. Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança 
da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.” Designo o dia 27 de novembro de 
2009 às 16h00min para ter início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser 
feita em juízo em até 30 (trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os 
seguintes quesitos: 01 - Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os 
produtos cultivados, e quais estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - 
Existem benfeitorias no local? Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo 
com a área e os produtos cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, 
aproximadamente? 05 - A lavoura apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é 
voltada para fins comerciais? 06 - O requerente possui residência na local? Caso positivo 
descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos sinais colhidos durante a realização da perícia o 
requerente exerce agricultura no local? Em caso afirmativo, há quanto tempo, 
aproximadamente? 08 - O requerente desempenha a atividade de agricultura no local 

atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda da família ou com a colaboração 
de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo uso do imóvel? Diligenciar na 
obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida pelo requerente é sua única 
fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O requerente possui família? Em caso 
positivo, quantos são os integrantes, e são todos sustentados pela renda auferida da 
atividade do requerente? 12 - A lavoura é mecanizada? 13 - Se toda a extensão da 
lavoura estivesse produzindo o produto de custo mais elevado, de quanto seria a receita 
obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o proprietário ou titular do imóvel? Determino ao 
oficial de justiça incumbido na realização da perícia que fotografe o local elaborando laudo 
circunstanciado. Faculto às partes a designação de assistentes técnicos e apresentação 
dos demais quesitos que julgarem imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes 
da data da realização da perícia, nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de 
Processo Civil. Arbitro as despesas relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os 
quais devem ser depositados em 03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário 
ficará a disposição deste juízo no Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única 
instituição financeira da cidade, sob pena de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-
JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2422-0  
Requerente: João Sousa Ribeiro  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Santo Antônio, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual 
sempre manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão 
muito adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do 
nível normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes 
requerentes em várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. 
Assim a alegação de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em 
setembro de 2010, deve ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, 
percebe-se claramente no local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para 
esta época. Certamente, a se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das 
obras, já se antecipou em muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da 
usina atingirá com certeza a agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. 
Deixou registrado com prudência, moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. 
Marco Villas Boas que “analisando a questão processual posta em debate vejo que o 
pleito de produção antecipada de provas somente tem razão de ser se a prova que se 
pretende produzir não mais o possa ser no futuro”, sendo essa a razão de ser da presente 
ação, pois com o reservatório que se formará para abastecer a represa, não será possível 
realizar a prova que se pretende obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será 
julgado improcedente. Ante o exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito 
acima consignadas, nomeio perito judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial 
de justiça exerce função importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal 
que os empeça de exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais 
de justiça desta Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta 
Comarca e por serem imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda 
credibilidade outorgada pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 
perito, segundo o disposto no art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais 
qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos 
peritos será de livre escolha do juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no 
prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do 
encargo alegando motivo legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o 
prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados 
da intimação do despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - 
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apresentar quesitos. § 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 
apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou 
avaliado. Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança 
da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.” Designo o dia 27 de novembro de 
2009 às 14h00min para ter início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser 
feita em juízo em até 30 (trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os 
seguintes quesitos: 01 - Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os 
produtos cultivados, e quais estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - 
Existem benfeitorias no local? Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo 
com a área e os produtos cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, 
aproximadamente? 05 - A lavoura apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é 
voltada para fins comerciais? 06 - O requerente possui residência na local? Caso positivo 
descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos sinais colhidos durante a realização da perícia o 
requerente exerce agricultura no local? Em caso afirmativo, há quanto tempo, 
aproximadamente? 08 - O requerente desempenha a atividade de agricultura no local 
atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda da família ou com a colaboração 
de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo uso do imóvel? Diligenciar na 
obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida pelo requerente é sua única 
fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O requerente possui família? Em caso 
positivo, quantos são os integrantes, e são todos sustentados pela renda auferida da 
atividade do requerente? 12 - A lavoura é mecanizada? 13 - Se toda a extensão da 
lavoura estivesse produzindo o produto de custo mais elevado, de quanto seria a receita 
obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o proprietário ou titular do imóvel? Determino ao 
oficial de justiça incumbido na realização da perícia que fotografe o local elaborando laudo 
circunstanciado. Faculto às partes a designação de assistentes técnicos e apresentação 
dos demais quesitos que julgarem imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes 
da data da realização da perícia, nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de 
Processo Civil. Arbitro as despesas relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os 
quais devem ser depositados em 03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário 
ficará a disposição deste juízo no Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única 
instituição financeira da cidade, sob pena de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-
JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2425-5  
Requerente: Antonio Dias Barbosa  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Apinagé, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual sempre 
manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão muito 
adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do nível 
normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes requerentes em 
várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. Assim a alegação 
de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em setembro de 2010, deve 
ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, percebe-se claramente no 
local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para esta época. Certamente, a 
se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das obras, já se antecipou em 
muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da usina atingirá com certeza a 
agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. Deixou registrado com prudência, 
moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. Marco Villas Boas que “analisando a 
questão processual posta em debate vejo que o pleito de produção antecipada de provas 
somente tem razão de ser se a prova que se pretende produzir não mais o possa ser no 
futuro”, sendo essa a razão de ser da presente ação, pois com o reservatório que se 

formará para abastecer a represa, não será possível realizar a prova que se pretende 
obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será julgado improcedente. Ante o 
exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito acima consignadas, nomeio perito 
judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial de justiça exerce função 
importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal que os empeça de 
exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais de justiça desta 
Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta Comarca e por serem 
imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda credibilidade outorgada 
pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no 
art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham 
os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do 
juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, 
empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo alegando motivo 
legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - apresentar quesitos. 
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição 
pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a 
respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado. Art. 422. O 
perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 
termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a 
impedimento ou suspeição.” Designo o dia 26 de novembro de 2009 às 14h00min para ter 
início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser feita em juízo em até 30 
(trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os seguintes quesitos: 01 - 
Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os produtos cultivados, e quais 
estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - Existem benfeitorias no local? 
Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo com a área e os produtos 
cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, aproximadamente? 05 - A lavoura 
apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é voltada para fins comerciais? 06 - O 
requerente possui residência na local? Caso positivo descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos 
sinais colhidos durante a realização da perícia o requerente exerce agricultura no local? 
Em caso afirmativo, há quanto tempo, aproximadamente? 08 - O requerente desempenha 
a atividade de agricultura no local atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda 
da família ou com a colaboração de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo 
uso do imóvel? Diligenciar na obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida 
pelo requerente é sua única fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O 
requerente possui família? Em caso positivo, quantos são os integrantes, e são todos 
sustentados pela renda auferida da atividade do requerente? 12 - A lavoura é 
mecanizada? 13 - Se toda a extensão da lavoura estivesse produzindo o produto de custo 
mais elevado, de quanto seria a receita obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o 
proprietário ou titular do imóvel? Determino ao oficial de justiça incumbido na realização da 
perícia que fotografe o local elaborando laudo circunstanciado. Faculto às partes a 
designação de assistentes técnicos e apresentação dos demais quesitos que julgarem 
imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data da realização da perícia, 
nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de Processo Civil. Arbitro as despesas 
relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser depositados em 
03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário ficará a disposição deste juízo no 
Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única instituição financeira da cidade, sob pena 
de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito 
Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2427-1  
Requerente: João Luiz Dias dos Santos  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
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e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Apinagé, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual sempre 
manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão muito 
adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do nível 
normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes requerentes em 
várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. Assim a alegação 
de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em setembro de 2010, deve 
ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, percebe-se claramente no 
local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para esta época. Certamente, a 
se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das obras, já se antecipou em 
muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da usina atingirá com certeza a 
agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. Deixou registrado com prudência, 
moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. Marco Villas Boas que “analisando a 
questão processual posta em debate vejo que o pleito de produção antecipada de provas 
somente tem razão de ser se a prova que se pretende produzir não mais o possa ser no 
futuro”, sendo essa a razão de ser da presente ação, pois com o reservatório que se 
formará para abastecer a represa, não será possível realizar a prova que se pretende 
obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será julgado improcedente. Ante o 
exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito acima consignadas, nomeio perito 
judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial de justiça exerce função 
importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal que os empeça de 
exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais de justiça desta 
Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta Comarca e por serem 
imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda credibilidade outorgada 
pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no 
art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham 
os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do 
juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, 
empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo alegando motivo 
legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - apresentar quesitos. 
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição 
pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a 
respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado. Art. 422. O 
perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 
termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a 
impedimento ou suspeição.” Designo o dia 26 de novembro de 2009 às 10h00min para ter 
início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser feita em juízo em até 30 
(trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os seguintes quesitos: 01 - 
Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os produtos cultivados, e quais 
estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - Existem benfeitorias no local? 
Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo com a área e os produtos 
cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, aproximadamente? 05 - A lavoura 
apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é voltada para fins comerciais? 06 - O 
requerente possui residência na local? Caso positivo descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos 
sinais colhidos durante a realização da perícia o requerente exerce agricultura no local? 
Em caso afirmativo, há quanto tempo, aproximadamente? 08 - O requerente desempenha 
a atividade de agricultura no local atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda 
da família ou com a colaboração de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo 
uso do imóvel? Diligenciar na obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida 
pelo requerente é sua única fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O 
requerente possui família? Em caso positivo, quantos são os integrantes, e são todos 
sustentados pela renda auferida da atividade do requerente? 12 - A lavoura é 
mecanizada? 13 - Se toda a extensão da lavoura estivesse produzindo o produto de custo 
mais elevado, de quanto seria a receita obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o 
proprietário ou titular do imóvel? Determino ao oficial de justiça incumbido na realização da 
perícia que fotografe o local elaborando laudo circunstanciado. Faculto às partes a 
designação de assistentes técnicos e apresentação dos demais quesitos que julgarem 
imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data da realização da perícia, 
nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de Processo Civil. Arbitro as despesas 
relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser depositados em 
03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário ficará a disposição deste juízo no 
Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única instituição financeira da cidade, sob pena 
de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito 
Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2429-8  
Requerente: Leiliana Oliveira Silva  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 

“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Travessão, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual sempre 
manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão muito 
adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do nível 
normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes requerentes em 
várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. Assim a alegação 
de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em setembro de 2010, deve 
ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, percebe-se claramente no 
local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para esta época. Certamente, a 
se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das obras, já se antecipou em 
muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da usina atingirá com certeza a 
agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. Deixou registrado com prudência, 
moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. Marco Villas Boas que “analisando a 
questão processual posta em debate vejo que o pleito de produção antecipada de provas 
somente tem razão de ser se a prova que se pretende produzir não mais o possa ser no 
futuro”, sendo essa a razão de ser da presente ação, pois com o reservatório que se 
formará para abastecer a represa, não será possível realizar a prova que se pretende 
obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será julgado improcedente. Ante o 
exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito acima consignadas, nomeio perito 
judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial de justiça exerce função 
importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal que os empeça de 
exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais de justiça desta 
Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta Comarca e por serem 
imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda credibilidade outorgada 
pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no 
art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham 
os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do 
juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, 
empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo alegando motivo 
legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - apresentar quesitos. 
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição 
pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a 
respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado. Art. 422. O 
perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 
termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a 
impedimento ou suspeição.” Designo o dia 27 de novembro de 2009 às 09h00min para ter 
início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser feita em juízo em até 30 
(trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os seguintes quesitos: 01 - 
Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os produtos cultivados, e quais 
estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - Existem benfeitorias no local? 
Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo com a área e os produtos 
cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, aproximadamente? 05 - A lavoura 
apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é voltada para fins comerciais? 06 - O 
requerente possui residência na local? Caso positivo descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos 
sinais colhidos durante a realização da perícia o requerente exerce agricultura no local? 
Em caso afirmativo, há quanto tempo, aproximadamente? 08 - O requerente desempenha 
a atividade de agricultura no local atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda 
da família ou com a colaboração de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo 
uso do imóvel? Diligenciar na obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida 
pelo requerente é sua única fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O 
requerente possui família? Em caso positivo, quantos são os integrantes, e são todos 
sustentados pela renda auferida da atividade do requerente? 12 - A lavoura é 
mecanizada? 13 - Se toda a extensão da lavoura estivesse produzindo o produto de custo 
mais elevado, de quanto seria a receita obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o 
proprietário ou titular do imóvel? Determino ao oficial de justiça incumbido na realização da 
perícia que fotografe o local elaborando laudo circunstanciado. Faculto às partes a 
designação de assistentes técnicos e apresentação dos demais quesitos que julgarem 
imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data da realização da perícia, 
nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de Processo Civil. Arbitro as despesas 
relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser depositados em 
03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário ficará a disposição deste juízo no 
Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única instituição financeira da cidade, sob pena 
de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito 
Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2431-0  
Requerente: Raimundo Pereira da Silva Neto  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
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Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Barra do Caracol, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual 
sempre manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão 
muito adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do 
nível normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes 
requerentes em várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. 
Assim a alegação de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em 
setembro de 2010, deve ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, 
percebe-se claramente no local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para 
esta época. Certamente, a se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das 
obras, já se antecipou em muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da 
usina atingirá com certeza a agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. 
Deixou registrado com prudência, moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. 
Marco Villas Boas que “analisando a questão processual posta em debate vejo que o 
pleito de produção antecipada de provas somente tem razão de ser se a prova que se 
pretende produzir não mais o possa ser no futuro”, sendo essa a razão de ser da presente 
ação, pois com o reservatório que se formará para abastecer a represa, não será possível 
realizar a prova que se pretende obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será 
julgado improcedente. Ante o exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito 
acima consignadas, nomeio perito judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial 
de justiça exerce função importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal 
que os empeça de exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais 
de justiça desta Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta 
Comarca e por serem imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda 
credibilidade outorgada pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 
perito, segundo o disposto no art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais 
qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos 
peritos será de livre escolha do juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no 
prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do 
encargo alegando motivo legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o 
prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados 
da intimação do despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - 
apresentar quesitos. § 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 
apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou 
avaliado. Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança 
da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.” Designo o dia 26 de novembro de 
2009 às 09h00min para ter início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser 
feita em juízo em até 30 (trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os 
seguintes quesitos: 01 - Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os 
produtos cultivados, e quais estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - 
Existem benfeitorias no local? Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo 
com a área e os produtos cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, 
aproximadamente? 05 - A lavoura apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é 
voltada para fins comerciais? 06 - O requerente possui residência na local? Caso positivo 
descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos sinais colhidos durante a realização da perícia o 
requerente exerce agricultura no local? Em caso afirmativo, há quanto tempo, 
aproximadamente? 08 - O requerente desempenha a atividade de agricultura no local 
atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda da família ou com a colaboração 
de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo uso do imóvel? Diligenciar na 
obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida pelo requerente é sua única 
fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O requerente possui família? Em caso 
positivo, quantos são os integrantes, e são todos sustentados pela renda auferida da 
atividade do requerente? 12 - A lavoura é mecanizada? 13 - Se toda a extensão da 
lavoura estivesse produzindo o produto de custo mais elevado, de quanto seria a receita 

obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o proprietário ou titular do imóvel? Determino ao 
oficial de justiça incumbido na realização da perícia que fotografe o local elaborando laudo 
circunstanciado. Faculto às partes a designação de assistentes técnicos e apresentação 
dos demais quesitos que julgarem imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes 
da data da realização da perícia, nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de 
Processo Civil. Arbitro as despesas relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os 
quais devem ser depositados em 03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário 
ficará a disposição deste juízo no Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única 
instituição financeira da cidade, sob pena de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-
JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2433-6  
Requerente: Vanlô da Costa e Silva  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Ponte de Pedra, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual 
sempre manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão 
muito adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do 
nível normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes 
requerentes em várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. 
Assim a alegação de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em 
setembro de 2010, deve ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, 
percebe-se claramente no local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para 
esta época. Certamente, a se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das 
obras, já se antecipou em muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da 
usina atingirá com certeza a agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. 
Deixou registrado com prudência, moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. 
Marco Villas Boas que “analisando a questão processual posta em debate vejo que o 
pleito de produção antecipada de provas somente tem razão de ser se a prova que se 
pretende produzir não mais o possa ser no futuro”, sendo essa a razão de ser da presente 
ação, pois com o reservatório que se formará para abastecer a represa, não será possível 
realizar a prova que se pretende obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será 
julgado improcedente. Ante o exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito 
acima consignadas, nomeio perito judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial 
de justiça exerce função importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal 
que os empeça de exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais 
de justiça desta Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta 
Comarca e por serem imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda 
credibilidade outorgada pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 
perito, segundo o disposto no art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais 
qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos 
peritos será de livre escolha do juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no 
prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do 
encargo alegando motivo legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o 
prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados 
da intimação do despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - 
apresentar quesitos. § 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 
apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou 
avaliado. Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança 
da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.” Designo o dia 26 de novembro de 
2009 às 11h00min para ter início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser 
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feita em juízo em até 30 (trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os 
seguintes quesitos: 01 - Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os 
produtos cultivados, e quais estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - 
Existem benfeitorias no local? Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo 
com a área e os produtos cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, 
aproximadamente? 05 - A lavoura apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é 
voltada para fins comerciais? 06 - O requerente possui residência na local? Caso positivo 
descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos sinais colhidos durante a realização da perícia o 
requerente exerce agricultura no local? Em caso afirmativo, há quanto tempo, 
aproximadamente? 08 - O requerente desempenha a atividade de agricultura no local 
atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda da família ou com a colaboração 
de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo uso do imóvel? Diligenciar na 
obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida pelo requerente é sua única 
fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O requerente possui família? Em caso 
positivo, quantos são os integrantes, e são todos sustentados pela renda auferida da 
atividade do requerente? 12 - A lavoura é mecanizada? 13 - Se toda a extensão da 
lavoura estivesse produzindo o produto de custo mais elevado, de quanto seria a receita 
obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o proprietário ou titular do imóvel? Determino ao 
oficial de justiça incumbido na realização da perícia que fotografe o local elaborando laudo 
circunstanciado. Faculto às partes a designação de assistentes técnicos e apresentação 
dos demais quesitos que julgarem imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes 
da data da realização da perícia, nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de 
Processo Civil. Arbitro as despesas relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os 
quais devem ser depositados em 03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário 
ficará a disposição deste juízo no Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única 
instituição financeira da cidade, sob pena de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-
JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2421-2  
Requerente: Abrão Martins da Luz  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Santo Antônio, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual 
sempre manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão 
muito adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do 
nível normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes 
requerentes em várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. 
Assim a alegação de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em 
setembro de 2010, deve ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, 
percebe-se claramente no local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para 
esta época. Certamente, a se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das 
obras, já se antecipou em muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da 
usina atingirá com certeza a agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. 
Deixou registrado com prudência, moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. 
Marco Villas Boas que “analisando a questão processual posta em debate vejo que o 
pleito de produção antecipada de provas somente tem razão de ser se a prova que se 
pretende produzir não mais o possa ser no futuro”, sendo essa a razão de ser da presente 
ação, pois com o reservatório que se formará para abastecer a represa, não será possível 
realizar a prova que se pretende obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será 
julgado improcedente. Ante o exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito 
acima consignadas, nomeio perito judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial 
de justiça exerce função importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal 
que os empeça de exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais 
de justiça desta Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta 

Comarca e por serem imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda 
credibilidade outorgada pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 
perito, segundo o disposto no art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais 
qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos 
peritos será de livre escolha do juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no 
prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do 
encargo alegando motivo legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o 
prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados 
da intimação do despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - 
apresentar quesitos. § 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 
apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou 
avaliado. Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança 
da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.” Designo o dia 27 de novembro de 
2009 às 15h00min para ter início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser 
feita em juízo em até 30 (trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os 
seguintes quesitos: 01 - Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os 
produtos cultivados, e quais estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - 
Existem benfeitorias no local? Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo 
com a área e os produtos cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, 
aproximadamente? 05 - A lavoura apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é 
voltada para fins comerciais? 06 - O requerente possui residência na local? Caso positivo 
descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos sinais colhidos durante a realização da perícia o 
requerente exerce agricultura no local? Em caso afirmativo, há quanto tempo, 
aproximadamente? 08 - O requerente desempenha a atividade de agricultura no local 
atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda da família ou com a colaboração 
de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo uso do imóvel? Diligenciar na 
obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida pelo requerente é sua única 
fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O requerente possui família? Em caso 
positivo, quantos são os integrantes, e são todos sustentados pela renda auferida da 
atividade do requerente? 12 - A lavoura é mecanizada? 13 - Se toda a extensão da 
lavoura estivesse produzindo o produto de custo mais elevado, de quanto seria a receita 
obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o proprietário ou titular do imóvel? Determino ao 
oficial de justiça incumbido na realização da perícia que fotografe o local elaborando laudo 
circunstanciado. Faculto às partes a designação de assistentes técnicos e apresentação 
dos demais quesitos que julgarem imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes 
da data da realização da perícia, nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de 
Processo Civil. Arbitro as despesas relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os 
quais devem ser depositados em 03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário 
ficará a disposição deste juízo no Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única 
instituição financeira da cidade, sob pena de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-
JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2424-7  
Requerente: Pablo Dias Oliveira  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Apinagé, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual sempre 
manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão muito 
adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do nível 
normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes requerentes em 
várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. Assim a alegação 
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de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em setembro de 2010, deve 
ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, percebe-se claramente no 
local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para esta época. Certamente, a 
se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das obras, já se antecipou em 
muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da usina atingirá com certeza a 
agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. Deixou registrado com prudência, 
moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. Marco Villas Boas que “analisando a 
questão processual posta em debate vejo que o pleito de produção antecipada de provas 
somente tem razão de ser se a prova que se pretende produzir não mais o possa ser no 
futuro”, sendo essa a razão de ser da presente ação, pois com o reservatório que se 
formará para abastecer a represa, não será possível realizar a prova que se pretende 
obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será julgado improcedente. Ante o 
exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito acima consignadas, nomeio perito 
judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial de justiça exerce função 
importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal que os empeça de 
exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais de justiça desta 
Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta Comarca e por serem 
imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda credibilidade outorgada 
pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no 
art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham 
os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do 
juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, 
empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo alegando motivo 
legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - apresentar quesitos. 
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição 
pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a 
respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado. Art. 422. O 
perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 
termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a 
impedimento ou suspeição.” Designo o dia 26 de novembro de 2009 às 16h00min para ter 
início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser feita em juízo em até 30 
(trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os seguintes quesitos: 01 - 
Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os produtos cultivados, e quais 
estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - Existem benfeitorias no local? 
Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo com a área e os produtos 
cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, aproximadamente? 05 - A lavoura 
apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é voltada para fins comerciais? 06 - O 
requerente possui residência na local? Caso positivo descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos 
sinais colhidos durante a realização da perícia o requerente exerce agricultura no local? 
Em caso afirmativo, há quanto tempo, aproximadamente? 08 - O requerente desempenha 
a atividade de agricultura no local atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda 
da família ou com a colaboração de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo 
uso do imóvel? Diligenciar na obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida 
pelo requerente é sua única fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O 
requerente possui família? Em caso positivo, quantos são os integrantes, e são todos 
sustentados pela renda auferida da atividade do requerente? 12 - A lavoura é 
mecanizada? 13 - Se toda a extensão da lavoura estivesse produzindo o produto de custo 
mais elevado, de quanto seria a receita obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o 
proprietário ou titular do imóvel? Determino ao oficial de justiça incumbido na realização da 
perícia que fotografe o local elaborando laudo circunstanciado. Faculto às partes a 
designação de assistentes técnicos e apresentação dos demais quesitos que julgarem 
imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data da realização da perícia, 
nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de Processo Civil. Arbitro as despesas 
relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser depositados em 
03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário ficará a disposição deste juízo no 
Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única instituição financeira da cidade, sob pena 
de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito 
Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2426-3  
Requerente: Silvano Pereira Dias  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 

requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Apinagé, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual sempre 
manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão muito 
adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do nível 
normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes requerentes em 
várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. Assim a alegação 
de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em setembro de 2010, deve 
ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, percebe-se claramente no 
local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para esta época. Certamente, a 
se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das obras, já se antecipou em 
muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da usina atingirá com certeza a 
agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. Deixou registrado com prudência, 
moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. Marco Villas Boas que “analisando a 
questão processual posta em debate vejo que o pleito de produção antecipada de provas 
somente tem razão de ser se a prova que se pretende produzir não mais o possa ser no 
futuro”, sendo essa a razão de ser da presente ação, pois com o reservatório que se 
formará para abastecer a represa, não será possível realizar a prova que se pretende 
obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será julgado improcedente. Ante o 
exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito acima consignadas, nomeio perito 
judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial de justiça exerce função 
importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal que os empeça de 
exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais de justiça desta 
Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta Comarca e por serem 
imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda credibilidade outorgada 
pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no 
art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham 
os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do 
juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, 
empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo alegando motivo 
legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - apresentar quesitos. 
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição 
pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a 
respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado. Art. 422. O 
perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 
termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a 
impedimento ou suspeição.” Designo o dia 26 de novembro de 2009 às 15h00min para ter 
início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser feita em juízo em até 30 
(trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os seguintes quesitos: 01 - 
Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os produtos cultivados, e quais 
estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - Existem benfeitorias no local? 
Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo com a área e os produtos 
cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, aproximadamente? 05 - A lavoura 
apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é voltada para fins comerciais? 06 - O 
requerente possui residência na local? Caso positivo descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos 
sinais colhidos durante a realização da perícia o requerente exerce agricultura no local? 
Em caso afirmativo, há quanto tempo, aproximadamente? 08 - O requerente desempenha 
a atividade de agricultura no local atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda 
da família ou com a colaboração de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo 
uso do imóvel? Diligenciar na obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida 
pelo requerente é sua única fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O 
requerente possui família? Em caso positivo, quantos são os integrantes, e são todos 
sustentados pela renda auferida da atividade do requerente? 12 - A lavoura é 
mecanizada? 13 - Se toda a extensão da lavoura estivesse produzindo o produto de custo 
mais elevado, de quanto seria a receita obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o 
proprietário ou titular do imóvel? Determino ao oficial de justiça incumbido na realização da 
perícia que fotografe o local elaborando laudo circunstanciado. Faculto às partes a 
designação de assistentes técnicos e apresentação dos demais quesitos que julgarem 
imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data da realização da perícia, 
nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de Processo Civil. Arbitro as despesas 
relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser depositados em 
03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário ficará a disposição deste juízo no 
Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única instituição financeira da cidade, sob pena 
de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito 
Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2428-0  
Requerente: Cheles Miguel Pereira da Silva  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
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apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Travessão, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual sempre 
manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão muito 
adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do nível 
normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes requerentes em 
várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. Assim a alegação 
de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em setembro de 2010, deve 
ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, percebe-se claramente no 
local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para esta época. Certamente, a 
se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das obras, já se antecipou em 
muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da usina atingirá com certeza a 
agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. Deixou registrado com prudência, 
moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. Marco Villas Boas que “analisando a 
questão processual posta em debate vejo que o pleito de produção antecipada de provas 
somente tem razão de ser se a prova que se pretende produzir não mais o possa ser no 
futuro”, sendo essa a razão de ser da presente ação, pois com o reservatório que se 
formará para abastecer a represa, não será possível realizar a prova que se pretende 
obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será julgado improcedente. Ante o 
exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito acima consignadas, nomeio perito 
judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial de justiça exerce função 
importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal que os empeça de 
exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais de justiça desta 
Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta Comarca e por serem 
imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda credibilidade outorgada 
pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no 
art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham 
os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do 
juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a lei, 
empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo alegando motivo 
legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do 
laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - apresentar quesitos. 
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição 
pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a 
respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado. Art. 422. O 
perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 
termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a 
impedimento ou suspeição.” Designo o dia 27 de novembro de 2009 às 11h00min para ter 
início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser feita em juízo em até 30 
(trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os seguintes quesitos: 01 - 
Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os produtos cultivados, e quais 
estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - Existem benfeitorias no local? 
Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo com a área e os produtos 
cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, aproximadamente? 05 - A lavoura 
apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é voltada para fins comerciais? 06 - O 
requerente possui residência na local? Caso positivo descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos 
sinais colhidos durante a realização da perícia o requerente exerce agricultura no local? 
Em caso afirmativo, há quanto tempo, aproximadamente? 08 - O requerente desempenha 
a atividade de agricultura no local atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda 
da família ou com a colaboração de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo 
uso do imóvel? Diligenciar na obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida 
pelo requerente é sua única fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O 
requerente possui família? Em caso positivo, quantos são os integrantes, e são todos 
sustentados pela renda auferida da atividade do requerente? 12 - A lavoura é 
mecanizada? 13 - Se toda a extensão da lavoura estivesse produzindo o produto de custo 
mais elevado, de quanto seria a receita obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o 
proprietário ou titular do imóvel? Determino ao oficial de justiça incumbido na realização da 
perícia que fotografe o local elaborando laudo circunstanciado. Faculto às partes a 
designação de assistentes técnicos e apresentação dos demais quesitos que julgarem 
imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da data da realização da perícia, 
nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de Processo Civil. Arbitro as despesas 
relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser depositados em 
03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário ficará a disposição deste juízo no 

Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única instituição financeira da cidade, sob pena 
de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito 
Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2430-1  
Requerente: José Ribamar Pereira de Abreu  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Intime o autor, através de seu Advogado, via Diário da Justiça, para trazer aos 
autos instrumento de procuração, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 
artigos 283 e 284 do CPC; e declaração de hipossuficiência financeira, ou realizar o 
pagamento das despesas processuais previamente, nos termos do artigo 19 do CPC, sob 
pena de aplicação do disposto no artigo 257 do CPC. Intime-se. Filadélfia/TO, 13 de 
novembro de 2009. HELDER CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito Substituto.”  

 
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA  
AUTOS Nº: 2009.0011.2432-8  
Requerente: Robson Pereira Gomes  
Advogado: Paulo Roberto de Oliveira e Silva – OAB/TO 496  
Advogada: Talyanna B. Leobas de F. Antunes – OAB/TO 2.144  
Advogada: Lorena Rodrigues Carvalho Silva – OAB/TO 2.270  
Requerido: CESTE – Consórcio Estreito Energia  
INTIMAÇÃO: Ficam os advogados da parte autora intimados da decisão transcrita abaixo:  
DECISÃO: “Ante as razões apresentadas, inclusive com a juntada da declaração de 
hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 
ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei nº 1.060/50. 
Assim, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 
apresentar contestação no prazo legal (art. 802, do CPC), advertindo-o que não 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 
vestibular, conforme dispõem os arts. 285 e 319, do CPC. Por perfilhar do entendimento já 
firmado no julgamento de vários recursos de Agravos de Instrumento, dentre eles AGI 
9813, determino a realização da produção antecipada de prova requerida na inicial, tão 
somente no local objeto do litígio. Em relação as despesas relativas a perícia judicial, 
percebo que é plenamente descabida a imputação dos honorários periciais a quem não 
deu causa a instauração desta lide, pois o requerente somente procurou o Poder Judiciário 
em razão da construção do empreendimento pelo requerido. Ademais, sendo beneficiário 
da justiça gratuita é isento de honorários periciais, conforme Art. 3º, inc V da Lei 1.060/50: 
“Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários 
de advogado e peritos.” Com efeito, o requerente necessita fazer prova de sua atividade, 
através desta cautelar, para o fim de: a) averiguar se a área na qual desempenha suas 
atividades se insere naquela necessária à formação do Lago UHE Estreito; b) reconhecer 
suas atividades exercidas naquele local na condição de vazanteiro agregado, e c) prevenir 
futura ação de indenização, por não ter sido cadastrado no Programa de Apoio à 
Comunidade Lindeira e à Produção Familiar de Subsistência. Aduziu o requerente que o 
requerido não vem cumprindo com as obrigações previstas nos Projetos Básicos 
Ambientais - PBA, deixando de disponibilizar às populações afetadas pelo Lago da UHE 
Estreito as informações necessárias para a busca do enquadramento dos seus direitos, 
bem como não fornece os mapas com as coordenadas geográficas de cada área a ser 
inundada e possam demonstrar com precisão os limites do lago a se formar. Informa haver 
no Programa Básico Ambiental – PBA um projeto específico que protege a agricultura de 
vazante e prevê a forma como se reabilitará a produção familiar nas áreas afetadas. 
Relatou ter a Associação de Atingidos pela Barragem do Estreito – AABE proposto uma 
ação civil pública com o intuito de obrigar o CESTE - CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 
S.A. – CESTE a fornecer tais documentos. Argumentou ser produtor rural, pessoa simples 
e de baixa escolaridade e sempre desenvolveu a agricultura de várzea, entretanto, tal 
agricultura é de subsistência e em regime de economia familiar, na propriedade 
denominada Fazenda Santo Antônio, situada no Município de Filadélfia/TO, na qual 
sempre manteve nela posse mansa e pacífica. Denoto que o cronograma das obras estão 
muito adiantadas, pois o Rio Tocantins já tem o seu leito parcialmente coberto, acima do 
nível normal, deslocando os barraqueiros de pista, os quais também são partes 
requerentes em várias ações cautelares de produção antecipada de provas nesse juízo. 
Assim a alegação de que o empreendimento pretende entrar em funcionamento em 
setembro de 2010, deve ser visto com ressalvas, uma vez que a realidade é outra, pois, 
percebe-se claramente no local que o leito do Rio Tocantins está acima do previsto para 
esta época. Certamente, a se configurar a situação atual, e com o ritmo acentuado das 
obras, já se antecipou em muito o empreendimento. Assim, o início das atividades da 
usina atingirá com certeza a agricultura de várzea praticada pelo requerente no local. 
Deixou registrado com prudência, moderação e inteligência que lhe é peculiar o e. Des. 
Marco Villas Boas que “analisando a questão processual posta em debate vejo que o 
pleito de produção antecipada de provas somente tem razão de ser se a prova que se 
pretende produzir não mais o possa ser no futuro”, sendo essa a razão de ser da presente 
ação, pois com o reservatório que se formará para abastecer a represa, não será possível 
realizar a prova que se pretende obter, e ao final, nesse caso, certamente o pedido será 
julgado improcedente. Ante o exposto, e tendo em vista as razões de fato e de direito 
acima consignadas, nomeio perito judicial o Oficial de Justiça desta Comarca, pois o oficial 
de justiça exerce função importante por ser órgão auxiliar do juízo, e não há previsão legal 
que os empeça de exercer o encargo de perito. Ressalte-se, por oportuno, que os oficiais 
de justiça desta Comarca são quem mais conhecem a realidade da zona rural desta 
Comarca e por serem imparciais no exercício da função que exercem, merecem toda 
credibilidade outorgada pelo poder judiciário e por este magistrado. “Art. 145. Quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 
perito, segundo o disposto no art. 421. § 3o Nas localidades onde não houver profissionais 
qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos 
peritos será de livre escolha do juiz. Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no 
prazo que lhe assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do 
encargo alegando motivo legítimo. Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o 
prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados 
da intimação do despacho de nomeação do perito: I - indicar o assistente técnico; II - 
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apresentar quesitos. § 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir 
apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou 
avaliado. Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança 
da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.” Designo o dia 27 de novembro de 
2009 às 10h00min para ter início a realização da perícia, cuja entrega do laudo deverá ser 
feita em juízo em até 30 (trinta) dias daquela data, sendo que deverão ser respondidos os 
seguintes quesitos: 01 - Qual a área, aproximadamente, da lavoura? 02 - Quais os 
produtos cultivados, e quais estão na iminência de colheita no momento da perícia? 03 - 
Existem benfeitorias no local? Em caso positivo descrevê-las e avaliá-las. 04 - De acordo 
com a área e os produtos cultivados qual a capacidade produtiva da lavoura, 
aproximadamente? 05 - A lavoura apresenta sinais de agricultura de subsistência ou é 
voltada para fins comerciais? 06 - O requerente possui residência na local? Caso positivo 
descrevê-la e avaliá-la. 07 - Pelos sinais colhidos durante a realização da perícia o 
requerente exerce agricultura no local? Em caso afirmativo, há quanto tempo, 
aproximadamente? 08 - O requerente desempenha a atividade de agricultura no local 
atualmente? Caso afirmativo, descrever se com a ajuda da família ou com a colaboração 
de terceiros. 09 - O requerente paga arrendamento pelo uso do imóvel? Diligenciar na 
obtenção das informações. 10 - A atividade desenvolvida pelo requerente é sua única 
fonte de renda? Em caso negativo, especificar. 11 - O requerente possui família? Em caso 
positivo, quantos são os integrantes, e são todos sustentados pela renda auferida da 
atividade do requerente? 12 - A lavoura é mecanizada? 13 - Se toda a extensão da 
lavoura estivesse produzindo o produto de custo mais elevado, de quanto seria a receita 
obtida, aproximadamente? 14 - Quem é o proprietário ou titular do imóvel? Determino ao 
oficial de justiça incumbido na realização da perícia que fotografe o local elaborando laudo 
circunstanciado. Faculto às partes a designação de assistentes técnicos e apresentação 
dos demais quesitos que julgarem imprescindíveis, no prazo de até 05 (cinco) dias antes 
da data da realização da perícia, nos termos dos artigos 420 e seguintes do Código de 
Processo Civil. Arbitro as despesas relativas à perícia em R$ 500,00 (quinhentos reais), os 
quais devem ser depositados em 03 (três) dias a contar desta intimação, cujo numerário 
ficará a disposição deste juízo no Banco do Brasil, agência de Filadélfia/TO, única 
instituição financeira da cidade, sob pena de ser expedida penhora pelo sistema Bacen-
JUD. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Filadélfia/TO, 13 de novembro de 2009. HELDER 
CARVALHO LISBOA - Juiz de Direito Substituto.”  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AÇÃO: CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR.  
Autos n.º 2.324/2003  
Requerente: Novatrans Energia S/A  
Advogado: Dr. Bernardo Rosário Fusco Pessoa de Oliveira OAB/DF 7669  
Advogado: Dr:Murilo Sudré Miranda OAB/TO 1536  
Advogado: Dr. Mauro José Ribas OAB/TO 753-B  
Requerido: Estevam Joveli  
Advogado: Dr.Sérgio Menezes Dantas Medeiros OAB/TO 1659  
INTIMAÇÃO:Ficam os advogados do requerente e requerido intimados da despacho, 
transcrita abaixo:  
DESPACHO: “ Para que não sejam praticados atos processuais desnecessários e com 
dispêndio de tempo em processo que não exista mais o interesse das partes, determino 
suas intimações, por meio de seus defensores, a providenciarem o andamento do feito, 
em 48(quarenta e oito)horas, com manifestação específica a cerca do ato que pretenda 
ser realizado, sob pena de extinção do processo e o conseqüente arquivamento dos 
autos(art.267,§1º,do CPC).Filadélfia,11/11/2009.(as) Dr.Helder Carvalho Lisboa – Juiz 
Substituto.”  

  

1ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AÇÃO PENAL N.º 2009.0005.8399-0  
Art. 33 da Lei 11.343/06  
Autor: Ministério Público Estadual  
Acusada: Ângela Maria do Nascimento Barros  
Advogado: Dr. Edimar Nogueira da Costa - OAB/TO n.º 402/B  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado da acusada, Dr. Edimar Nogueira da Costa - OAB/TO n.º 
402/B, intimado da decisão proferida nos autos, bem como da expedição da Carta 
Precatória para Comarca de Goitins-TO.  
DESPACHO: “DECISÃO – Durante a realização da inspeção penal realizada no dia 
09.11.2009 às 10h30min nas dependências da Delegacia de Babaçulãndia a acusada 
Ângela Maria do Nascimento me informou que pretende arrolar como testemunhas Izelta, 
esposa do Vereador Adailton Moura (Câmara de Vereadores de Barra do Ouro), residente 
na cidade Nova, município de Barra do Ouro, e Dona Dalva), residente na cidade Velha, 
município de Barra do Ouro, as quais seriam pessoas bem conhecidas na região, razão 
pela qual determino a expedição da carta precatória com urgência à Comarca de Goiatins 
a fim de que aquele Juízo proceda a oitiva das testemunhas de defesa. Destaque-se na 
carta precatória que se trata de ré presa. Com a realização de audiência de oitivas das 
testemunhas de defesa no juízo deprecado, registre na carta precatória que sua devolução 
deve se dar preferencialmente via fax. Após, venham-me os autos conclusos. 
Filadélfia/TO, 09 de novembro de 2009. (as) Dr. Helder Carvalho Lisboa – Juiz de Direito 
Substituto.” Filadélfia-TO, aos 11 dias do mês de novembro de 2009 (11/11/2009).  

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.  

 
O Doutor Helder Carvalho Lisboa Juiz de Direito Substituto desta Comarca, no uso de 

suas atribuições legais, etc...  
FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem por 

este meio INTIMA o réu: KLEIYTON LIMA ARAUJO, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido 
aos 11/09/1985 em Barra do Corda-MA, filho de Raimunda Lima Araújo e de Braz Silva 
Araújo, RG n.º 24552592003-0, residente na Av. Goiás, s/n.º, Palmeirante-TO, estando 
atualmente em lugar incerto e não sabido, da sentença exarada às folhas 109/118, dos 
autos de Ação Penal n.º 2006.0002.1002-1, onde foi procedido a DESCLASSIFICAÇÃO 
para o crime previsto no art. 129, § 1º, Inc. I, do CP, (lesão corporal de natureza grave) 
nos termos do que dispõe o art. 419, do CPP, em relação ao fato praticado pelo acusado 

contra a vitima Marcelo Fabiano Plínio de Oliveira. Para que ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado 
e afixado uma via no placard do Fórum local. Filadélfia, 12 de novembro de 2009. Eu, 
(Rosimeire Leite Cruz), Escrivã, digitei. (as) Dr. Helder Carvalho Lisboa - Juiz de Direito 
Substituto  

 

GOIATINS 
Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
INTIMAÇÃO DE: Cristiane Delfino Rodrigues Lins, com endereço à Rua 25 de Dezembro, 
383 – centro. CEP: 77804.030 – Araguaina TO.  
AUTOS Nº 1.161/1999  
Ação: Cobrança c/pedido de Tutela Antecipada  
Requerente: Raimundo Nonata M. da Rocha e outros  
Advogada: Dra. Cristiane Delfino Rodrigues Lins  
Requerido: Município de Goiatins TO.  
Advogado: Dr. Daniel dos Santos Borges  
Através deste, fica Vossa Senhoria INTIMADA, para no prazo de 15 (quinze) dias 
apresentar os memorais. Processo com vista à autora. Nada mais havendo para constar, 
eu (Maria das Dores Feitosa Silveira), Escrivã Judicial, digitei e conferi. Goiatins, 13 de 
novembro de 2009. Maria das Dores Feitosa Silveira. Escrivã Judicial. 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
INTIMAÇÃO DE: Dra. Cristiane Anes de Brito, advogada inscrita na OAB nº. 2.463, com 
escritório profissional na Rua Rui Barbosa, nº. 355 – centro – Araguaína TO.  
AUTOS Nº 2.099/05  
Ação: Cobrança de Vencimentos  
Requerente: José Martins Zezinho Kraho  
Advogado: Cristiane Anes de Brito  
Requerido: Município de Goiatins TO  
Advogado: Daniel dos Santos Borges  
Através deste, fica Vossa Senhoria INTIMADA, para contra-razoar o recurso de Apelação 
do recorrente. Nada mais havendo para constar, eu (Maria das Dores Feitosa Silveira), 
Escrivã Judicial, digitei e conferi. Goiatins, 11 de novembro de 2009. Maria das Dores 
Feitosa Silveira. Escrivã do Cível. 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
INTIMAÇÃO DE: Dra. Cristiane Anes de Brito, advogada inscrita na OAB nº. 2.463, com 
escritório profissional na Rua Rui Barbosa, nº. 355 – centro – Araguaína TO.  
AUTOS Nº 1.995/05  
Ação: Cobrança de Vencimentos  
Requerente: Eliana mesquita de Oliveira  
Advogado: Cristiane Anes de Brito  
Requerido: Município de Goiatins TO  
Advogado: Daniel dos Santos Borges  
Através deste, fica Vossa Senhoria INTIMADA, para contra-razoar o recurso de Apelação 
do recorrente. Nada mais havendo para constar, eu (Maria das Dores Feitosa Silveira), 
Escrivã Judicial, digitei e conferi. Goiatins, 11 de novembro de 2009. Maria das Dores 
Feitosa Silveira. Escrivã do Cível. 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
INTIMAÇÃO DE: Dra. Cristiane Anes de Brito, advogada inscrita na OAB nº. 2.463, com 
escritório profissional na Rua Rui Barbosa, nº. 355 – centro – Araguaína TO.  
AUTOS Nº 1.969/05  
Ação: Cobrança de Vencimentos  
Requerente: Maria do Socorro Amorim Marinho  
Advogado: Cristiane Anes de Brito  
Requerido: Município de Goiatins TO  
Advogado: Daniel dos Santos Borges  
Através deste, fica Vossa Senhoria INTIMADA, para contra-razoar o recurso de Apelação 
do recorrente. Nada mais havendo para constar, eu (Maria das Dores Feitosa Silveira), 
Escrivã Judicial, digitei e conferi. Goiatins, 11 de novembro de 2009. Maria das Dores 
Feitosa Silveira. Escrivã do Cível. 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
INTIMAÇÃO DE: Dra. Cristiane Anes de Brito, advogada inscrita na OAB nº. 2.463, com 
escritório profissional na Rua Rui Barbosa, nº. 355 – centro – Araguaína TO.  
AUTOS Nº 1.973/05  
Ação: Cobrança de Vencimentos  
Requerente: José Milton Dias da Silva  
Advogado: Cristiane Anes de Brito  
Requerido: Município de Goiatins TO  
Advogado: Daniel dos Santos Borges  
Através deste, fica Vossa Senhoria INTIMADA, para contra-razoar o recurso de Apelação 
do recorrente. Nada mais havendo para constar, eu (Maria das Dores Feitosa Silveira), 
Escrivã Judicial, digitei e conferi. Goiatins, 11 de novembro de 2009. Maria das Dores 
Feitosa Silveira. Escrivã do Cível. 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
INTIMAÇÃO DE: Dra. Cristiane Anes de Brito, advogada inscrita na OAB nº. 2.463, com 
escritório profissional na Rua Rui Barbosa, nº. 355 – centro – Araguaína TO.  
AUTOS Nº 1979/05  
Ação: Cobrança de Vencimentos  
Requerente: Raimundo Arruda Cruz  
Advogado: Cristiane Anes de Brito  
Requerido: Município de Goiatins TO  
Advogado: Daniel dos Santos Borges  
Através deste, fica Vossa Senhoria INTIMADA, para contra-razoar o recurso de Apelação 
do recorrente. Nada mais havendo para constar, eu (Maria das Dores Feitosa Silveira), 
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Escrivã Judicial, digitei e conferi. Goiatins, 11 de novembro de 2009. Maria das Dores 
Feitosa Silveira. Escrivã do Cível. 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
INTIMAÇÃO DE: Dr. EPITÁCIO BRANDÃO LOPES, OAB/TO nº 315-A, Av. LO-03, Quadra 
208 Sul, ACSV-SE, Lote 10, Centro, Palmas/TO  
AUTOS Nº 1831/04  
Ação: USUCAPIÃO  
Requerente: LUIZ TRANQUILO SHITZ e outros...  
Advogado: Dr. Epitácio Brandão Lopes  
Requerido: COMIL, Comércio e Representação de Máquinas e Implementos Agrícolas 
Ltda. Através deste, fica Vossa Senhoria INTIMADO, para no prazo de (05) cinco dias, 
manifestar sobre a inclusão dos peticionários de fls. 115 e seguintes no pólo passiva da 
ação, bem como especificar os confrontantes do imóvel e seus endereços. Goiatins/TO, 
06/10/2009. Aline M. Bailão Iglesias- Juíza de Direito. Nada mais havendo para constar, eu 
(Ana Régia Messias Duarte), Escrevente Judicial, digitei e conferi. Goiatins, 12 de 
novembro de 2009.  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  

 
A Dra. ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, Juíza de Direito desta Comarca de 

Goiatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  
FINALIDADE: F A Z S A B E R a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva Escrivania Cível, tramitam os autos 
REVISIONAL DE ALIMENTOS registrada sob o nº 2.100/05 que figura como requerente 
IZAIAS CAMPOS DA SILVA em desfavor de ISMAR FERREIRA CAMPOS e , por meio 
deste INTIMAR o autor Sr. IZAIAS CAMPOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 
48 (quarenta oito) horas, sob pena de extinção. Goiatins15/09/2009. Aline Marinho Bailão 
Iglesias – Juíza de Direito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, que deverá ser publicado na forma da lei e afixado no átrio do Fórum local. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goiatins, Estado do Tocantins, aos doze dias 
(12) do mês de novembro (11) do ano de dois mil e nove (2009). Eu, (Ana Régia Messias 
Duarte) Escrevente Judicial que digitei e conferi. ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS. 
JUÍZA DE DIREITO. 

 

Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

INTIMAÇÃO: do Dr. LAERCIO NORA RIBEIRO, 0AB/PR Nº23507, (Assistente da 
Promotoria), com escritório situado na Rua Santos Dumont, nº 1366-ZONA TRÊS, na 
cidade de Maringá-Paraná. CEP 87.050.100.  

 
AUTOS: Nº 028/94.  
Ação: AÇÃO PENAL  
ACUSADO: IVALDO FRANÇA BARBOSA  
VÍTIMA: OSTERNO RIBEIRO GOMES FILHO.  
Por determinação judicial, do Dr. KILBER CORREIA LOPES, MM. Juiz de Direito (Juiz 
Auxiliar-Portaria nº 415/09), desta Comarca de Goiatins TO, fica Vossa Senhoria, 
INTIMADO, para comparecer perante este Juízo, na Sala das Audiências, no Edifício do 
Fórum Juiz Manoel Leite Barbosa, situado na Praça Montano Nunes s/nº, para a audiência 
de Instrução e Julgamento, a fim de ser inquirida a testemunha de acusação: MARCIO 
ALEXANDRE MACHADO KÓS, que foi redesignada para o dia 10 de dezembro de 2009, 
às 08:30 horas, tendo como sua constituinte: Josélia Mauricio Leão Gomes. Intimem-se. 
Cumpra-se. Goiatins, 13 de novembro de 2009. (a) KILBER CORREIA LOPES –JUIZ DE 
DIREITO (Juiz Auxiliar – Portaria 415/2009). Cumpra-se na forma da lei. Para constar eu,  
Escrivã do Crime, digitei . Goiatins - TO, 13 de novembro de 2009. Zeneide Almeida 
Sousa. Escrivã do Crime Assino por determinação judicial. 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
INTIMAÇÃO: do Dr. FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA, com escritório situado na 
Rua Santa Cruz, esquina com a Falcão Coelho, nº 326- Praça Dom Orione, Centro em 
Araguaina-TO. CEP 77.803.080.  

 
AUTOS: Nº 028/94.  
Ação: AÇÃO PENAL  
ACUSADO: IVALDO FRANÇA BARBOSA  
VÍTIMA: OSTERNO RIBEIRO GOMES FILHO.  
Por determinação judicial, do Dr. KILBER CORREIA LOPES, MM. Juiz de Direito (Juiz 
Auxiliar-Portaria nº 415/09), desta Comarca de Goiatins TO, fica Vossa Senhoria, 
INTIMADO, para comparecer perante este Juízo, na Sala das Audiências, no Edifício do 
Fórum Juiz Manoel Leite Barbosa, situado na Praça Montano Nunes s/nº, para a audiência 
de Instrução e Julgamento, a fim de ser inquirida a testemunha de acusação: MARCIO 
ALEXANDRE MACHADO KÓS, a qual foi redesignada para o dia 10 de dezembro de 
2009, às 08:30 horas, tendo como sua constituinte: o acusado acima nominado. Goiatins, 
13 de novembro de 2009. (a) Kilber Correia Lopes- Juiz de Direito. (Juiz Auxiliar-Portaria 
nº 415/09) Cumpra-se na forma da lei. Para constar eu, Escrivã do Crime, digitei . Goiatins 
- TO, 13 de novembro de 2009. Zeneide Almeida Sousa. Escrivã do Crime Assino por 
determinação judicial. 

 

GUARAÍ 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS: 2009.0006.8074-0/0  
Ação: Justificação Judicial  
Requerente(s): Marly Aparecida de Oliveira Monteiro  
Advogada: Dra. Katyusse Karlla de Oliveira Monteiro Alencastro Veiga (OAB/GO 20818)  
Requerido(a)(s): Prefeitura Municipal de Guaraí-TO e Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS.  
INTIMAÇÃO: OBJETO: Intimar a Advogada da requerente, Dra. Katyusse Karlla de 
Oliveira Monteiro Alencastro Veiga (OAB/GO 20818), do Despacho de fls. 51, abaixo 

transcrito. DESPACHO:"Primeiramente, cumpre observar que o INSS – Instituto Nacional 
de Seguridade Social é uma autarquia federal, que, por imperativo da Lei nº 8.620/93, em 
seu artigo 8º, é equiparado, para todos os efeitos, à própria Fazenda Pública. Assim 
sendo, se a citação for efetivada pelos correios será eivada de nulidade, devendo, 
portanto, ser realizada via Carta Precatória, haja vista o disposto no art. 222, alínea “c”, do 
CPC, ou seja, sendo o requerido pessoa jurídica de direito público inviável se torna a 
citação epistolar. Destarte, indefiro o pleito retro, determinando que a citação e intimação 
do Requerido, INSS, seja feita via Carta Precatória. Intime-se. Cumpra-se."  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
PROCESSO Nº: 2008.0009.5384-5/0  
Ação de: Execução de Honorários Advocatícios  
Exeqüente: Cesânio Rocha Bezerra (advogado em causa própria – OAB/TO 3056).  
Executados: CLITT WALKER DA SILVA FERREIRA.  
INTIMAÇÃO: OBJETO: Intimar o Exeqüente, o Dr. Cesânio Rocha Bezerra (advogado em 
causa própria – OAB/TO 3056), do Despacho de fls. 87, abaixo transcrito, bem como da 
Audiência nele designada. DESPACHO: "Primeiramente, cite(m)-se para, no prazo de 
03(três) dias, efetuar(em) o pagamento da dívida exeqüenda, acrescida de juros e 
correção monetária, custas, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), 
salientando que o pagamento integral da dívida no prazo retro, reduzirá tal verba pela 
metade; sob pena de o Sr. Oficial de Justiça/avaliador, munido da segunda via do 
mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 
presente execução - cujo depósito deverá observar o disposto no artigo 666, caput, incisos 
e parágrafos, do CPC – e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto; ressaltando-se 
que de tais atos deverá(ao) ser intimado(s), na mesma oportunidade, os executados; o(s) 
qual(is) se não for(em) localizado(a)(s) deverá o Sr. Oficial de Justiça/ avaliador certificar, 
detalhadamente, as diligências realizadas. Ademais, se a penhora recair sobre imóvel (is), 
com fulcro no artigo 655, § 2º, do CPC, intime(m)-se também, se houver, o respectivo 
cônjuge, nos mesmos moldes; além do exeqüente para providenciar o respectivo registro 
imobiliário nos termos do artigo 659, § 4º, do CPC. Outrossim, o(s) executado(s) 
deverá(ão) ser intimado(s) de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
no prazo de 15(quinze) dias – contados da data da juntada do mandado aos autos -, 
poderá(ão), se desejar(em), opor-se à execução por meio de embargos; bem como, no 
mesmo prazo, reconhecendo o crédito do(a) exeqüente(s) e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, poderá(ao) os executados pleitear(em) seja admitido a pagar o restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por 
cento) ao mês. Agora, caso os devedores não sejam encontrados, far-se-á o arresto, nos 
termos do artigo 653, parágrafo único, do CPC, com a respectiva avaliação dos bens. 
Finalmente, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07 / 12 / 2009, às 
17:00 horas. Intimem-se."  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
PROCESSO Nº: 2008.0009.5381-0/0  
Ação de: Execução de Honorários Advocatícios  
Exeqüente: Cesânio Rocha Bezerra (advogado em causa própria – OAB/TO 3056).  
Executados: Reginaldo Coelho Santana e Maria Aparecida Alves Fonseca.  
INTIMAÇÃO: OBJETO: Intimar o Exeqüente, o Dr. Cesânio Rocha Bezerra (advogado em 
causa própria – OAB/TO 3056), do Despacho de fls. 111, abaixo transcrito, bem como da 
Audiência nele designada. DESPACHO: "Primeiramente, cite(m)-se para, no prazo de 
03(três) dias, efetuar(em) o pagamento da dívida exeqüenda, acrescida de juros e 
correção monetária, custas, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), 
salientando que o pagamento integral da dívida no prazo retro, reduzirá tal verba pela 
metade; sob pena de o Sr. Oficial de Justiça/avaliador, munido da segunda via do 
mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 
presente execução - cujo depósito deverá observar o disposto no artigo 666, caput, incisos 
e parágrafos, do CPC – e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto; ressaltando-se 
que de tais atos deverá(ao) ser intimado(s), na mesma oportunidade, os executados; o(s) 
qual(is) se não for(em) localizado(a)(s) deverá o Sr. Oficial de Justiça/ avaliador certificar, 
detalhadamente, as diligências realizadas. Ademais, se a penhora recair sobre imóvel (is), 
com fulcro no artigo 655, § 2º, do CPC, intime(m)-se também, se houver, o respectivo 
cônjuge, nos mesmos moldes; além do exeqüente para providenciar o respectivo registro 
imobiliário nos termos do artigo 659, § 4º, do CPC. Outrossim, o(s) executado(s) 
deverá(ão) ser intimado(s) de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
no prazo de 15(quinze) dias – contados da data da juntada do mandado aos autos -, 
poderá(ão), se desejar(em), opor-se à execução por meio de embargos; bem como, no 
mesmo prazo, reconhecendo o crédito do(a) exeqüente(s) e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, poderá(ao) os executados pleitear(em) seja admitido a pagar o restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por 
cento) ao mês. Agora, caso os devedores não sejam encontrados, far-se-á o arresto, nos 
termos do artigo 653, parágrafo único, do CPC, com a respectiva avaliação dos bens. 
Finalmente, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07 / 12 / 2009, às 
16:30 horas."  

 
PROCESSO Nº: 2008.0009.5380-2/0  
Ação de: Execução de Honorários Advocatícios  
Exeqüente: Cesânio Rocha Bezerra (advogado em causa própria – OAB/TO 3056).  
Executados: Maria de Jesus Oliveira Brito.  
INTIMAÇÃO: OBJETO: Intimar o Exeqüente, o Dr. Cesânio Rocha Bezerra (advogado em 
causa própria – OAB/TO 3056), do Despacho de fls. 188, abaixo transcrito, bem como da 
Audiência nele designada.  
DESPACHO: "Primeiramente, cite(m)-se para, no prazo de 03(três) dias, efetuar(em) o 
pagamento da dívida exeqüenda, acrescida de juros e correção monetária, custas, e 
honorários advocatícios, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), salientando que o pagamento 
integral da dívida no prazo retro, reduzirá tal verba pela metade; sob pena de o Sr. Oficial 
de Justiça/avaliador, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora 
de tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução - cujo depósito deverá 
observar o disposto no artigo 666, caput, incisos e parágrafos, do CPC – e a sua 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto; ressaltando-se que de tais atos deverá(ao) ser 
intimado(s), na mesma oportunidade, os executados; o(s) qual(is) se não for(em) 
localizado(a)(s) deverá o Sr. Oficial de Justiça/ avaliador certificar, detalhadamente, as 
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diligências realizadas. Ademais, se a penhora recair sobre imóvel (is), com fulcro no artigo 
655, § 2º, do CPC, intime(m)-se também, se houver, o respectivo cônjuge, nos mesmos 
moldes; além do exeqüente para providenciar o respectivo registro imobiliário nos termos 
do artigo 659, § 4º, do CPC. Outrossim, o(s) executado(s) deverá(ão) ser intimado(s) de 
que, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15(quinze) dias – 
contados da data da juntada do mandado aos autos -, poderá(ão), se desejar(em), opor-se 
à execução por meio de embargos; bem como, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito 
do(a) exeqüente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 
execução, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, poderá(ao) os 
executados pleitear(em) seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por cento) ao mês. Agora, 
caso o(s) devedor(es) não sejam encontrado(s), far-se-á o arresto, nos termos do artigo 
653, parágrafo único, do CPC, com a respectiva avaliação dos bens. Finalmente, designo 
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07 / 12 / 2009, às 15:30 horas."  

 
PROCESSO Nº: 2008.0009.5383-7/0  
Ação de: Execução de Honorários Advocatícios  
Exeqüente: Cesânio Rocha Bezerra (advogado em causa própria – OAB/TO 3056).  
Executados: José Elison Gurgel.  
INTIMAÇÃO: OBJETO: Intimar o Exeqüente, o Dr. Cesânio Rocha Bezerra (advogado em 
causa própria – OAB/TO 3056), do Despacho de fls.79, abaixo transcrito, bem como da 
Audiência nele designada.  
DESPACHO: "Primeiramente, cite(m)-se para, no prazo de 03(três) dias, efetuar(em) o 
pagamento da dívida exeqüenda, acrescida de juros e correção monetária, custas, e 
honorários advocatícios, que fixo em R$ 50,00 (cinquenta reais), salientando que o 
pagamento integral da dívida no prazo retro, reduzirá tal verba pela metade; sob pena de o 
Sr. Oficial de Justiça/avaliador, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato 
à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução - cujo 
depósito deverá observar o disposto no artigo 666, caput, incisos e parágrafos, do CPC – 
e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto; ressaltando-se que de tais atos 
deverá(ao) ser intimado(s), na mesma oportunidade, os executados; o(s) qual(is) se não 
for(em) localizado(a)(s) deverá o Sr. Oficial de Justiça/ avaliador certificar, 
detalhadamente, as diligências realizadas. Ademais, se a penhora recair sobre imóvel (is), 
com fulcro no artigo 655, § 2º, do CPC, intime(m)-se também, se houver, o respectivo 
cônjuge, nos mesmos moldes; além do exeqüente para providenciar o respectivo registro 
imobiliário nos termos do artigo 659, § 4º, do CPC. Outrossim, o(s) executado(s) 
deverá(ão) ser intimado(s) de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
no prazo de 15(quinze) dias – contados da data da juntada do mandado aos autos -, 
poderá(ão), se desejar(em), opor-se à execução por meio de embargos; bem como, no 
mesmo prazo, reconhecendo o crédito do(a) exeqüente(s) e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, poderá(ao) os executados pleitear(em) seja admitido a pagar o restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%(um por 
cento) ao mês. Agora, caso os devedores não sejam encontrados, far-se-á o arresto, nos 
termos do artigo 653, parágrafo único, do CPC, com a respectiva avaliação dos bens. 
Finalmente, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07 / 12 / 2009, às 
17:30 horas."  

  

2ª Vara Cível 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Ficam os advogados abaixo identificados, intimados dos atos processual a seguir 

relacionado (conforme Provimento 009/08 e 036/02).  
 

01- ALIMENTOS  
AUTOS Nº 2009.0010.2461-7 (nº anterior 3203-98)  
Requerente: C.R.L. rep/sua mãe V.R.S.  
Rep. Jurídico: DR. WANDEILSON DA CUNHA MEDEIROS – OAB-TO 2899  
Requerido: W.S.L.  
Rep. Jurídico: DR. ALESSANDRO DE PAULA CANEDO – OAB/TO 1334-A  
DESPACHO: “Considerando a realização da Semana Nacional da Conciliação, designo o 
dia 09.12.2009, às 14:00, para audiência de conciliação, instrução e julgamento. Intime-se 
as partes por precatória, expedida via fax. Considerando que o feito se arrasta desde 
1998, FICA A AUTORA CIENTE DE QUE, não comparecendo para a audiência, será o 
processo arquivado. FICA O REQUERIDO CIENTE DE QUE, não comparecendo, o 
processo será julgado a sua revelia. Publique-se (SPROC/DJE) e intime-se. Guaraí, 12 de 
novembro de 2009. (ass) Sarita von Röeder Michels, Juíza de Direito em Substituição 
Automática”.  

  

Vara Criminal 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS  
 

AUTOS DE AÇÃO PENAL N.º : 452/91.  
Tipo Penal : Art. 214, parágrafo único c/c art. 224 “a” e 225, todos do CP.  
Vítima : M.F.C.  
Réu : LUIZ PEREIRA DE MIRANDA.  

 
O Doutor Eurípedes do Carmo Lamounier, Meritíssimo Juiz da Vara Criminal da 

Comarca de Guaraí - Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...  
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, 

ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste fica o denunciado LUIZ PEREIRA DE 
MIRANDA, brasileiro, casado, funcionário público estadual, filho de Mariano Pereira de 
Miranda e de Maria José Pereira de Miranda, intimado da SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE a seguir transcrita: “Posto isto, e o mais que destes autos constam, forte 
nas disposições constantes dos arts. 61, caput, do CPP e 107, inc. IV, 1.ª figura, cc/cc 
arts. 109, inc. II e 115, “in fine”, estes do CP, hei por bem em extinguir, por sentença, a 
punibilidade do acusado LUIZ PEREIRA DE MIRANDA. De consequência, por 
incompatível com extinção da punibilidade em questão, revogo a custódia preventiva 
decretada em face do supra dito acriminado e ordeno os recolhimentos dos mandados de 
prisão expedidos com vistas ao cumprimento daquela medida extrema, mediante ofícios à 
Delegacia de Polícia local e a Delegacia Estadual de Capturas.Uma vez, transitada esta 
sentença em julgado, procedam-se às baixas de praxe e o arquivamento destes autos. 

Sem custas. P.R.I. Cumpra-se. Guaraí-TO, 29 de outubro de 2.009. Eurípedes do Carmo 
Lamounier- Juiz da Vara Criminal.”  
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça.Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove (13/11/2009).   

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam a parte e seu advogado abaixo identificados, intimados do ato processual a 

seguir relacionado (conforme Provimentos n.ºs 036/02 e 009/08):  
 

AUTOS DE AÇÃO PENAL N.º 057/05. NÚMERO NOVO: 2009.0009.0357-9/0.  
Réu: AROLDO DAVID DE OLIVEIRA.  
Advogado: Dr. Rubens de Almeida Barros Júnior (OAB/TO 1605-A).  
DESPACHO: "Vistos etc., (...) Concluindo, de conseqüência, tenho por preparado o 
presente feito, que o dou por saneado, ordenando, então, que o réu AROLDO DAVID DE 
OLIVEIRA seja submetido a julgamento pelo Sinédrio do Povo, para cuja sessão, 
observando-se a questão preferencial de que cuida o inc. III, do art. 429 da Lei de Ritos 
Penais, com a nova redação lhe dada pelo diploma legal supracitado, designo o dia 03 do 
mês de dezembro do ano em curso, à partir das 08:00 horas, a ter lugar no auditório do 
Tribunal do Júri deste Fórum. (...) Cumpra-se e intimem-se. Guaraí., 12 de novembro de 
2009.Eurípedes do Carmo Lamounier- Juiz da Vara Criminal."  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam a parte e seu advogado abaixo identificados, intimados do ato processual a 

seguir relacionado (conforme Provimentos n.ºs 036/02 e 009/08):  
 

AUTOS DE AÇÃO PENAL N.º 057/05-A NÚMERO NOVO: 2009.0009.0358-7/0.  
Réu: ADERBAL DAVID DE ANDRADE.  
Advogado: Dr. Rubens de Almeida Barros Júnior (OAB/TO 1605-A).  
DESPACHO: "Vistos etc., (...) Concluindo, de conseqüência, tenho por preparado o 
presente feito, que o dou por saneado, ordenando, então, que o réu ADERBAL DAVID DE 
ANDRADE seja submetido a julgamento pelo Sinédrio do Povo, para cuja sessão, 
observando-se a questão preferencial de que cuida o inc. III, do art. 429 da Lei de Ritos 
Penais, com a nova redação lhe dada pelo diploma legal supracitado, designo o dia 04 do 
mês de dezembro do ano em curso, à partir das 08:00 horas, a ter lugar no auditório do 
Tribunal do Júri deste Fórum. (...) Cumpra-se e intimem-se. Guaraí., 12 de novembro de 
2009.Eurípedes do Carmo Lamounier- Juiz da Vara Criminal."  
  

1ª Vara de Família e Sucessões 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 48 HORAS  
(5.4) DESPACHO N° 16/11 - META 2/cnj  

 
PELO PRESENTE EDITAL FICAM AS PARTES E OS INTERESSADOS NOS AUTOS 

ADIANTE IDENTIFICADOS INTIMADOS PARA, EM QUARENTA E OITO HORAS (48:00), 
MANIFESTAREM INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DOS FEITOS, SOB PENA DE 
EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS. DECORRIDO O PRAZO, COM OU 
SEM MANIFESTAÇÃO, VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS. Guaraí, 11 de novembro de 
2009. Sarita von Röeder Michels – Juíza de Direito em 2ª Substituição Automática.  

 
1 - AUTOS N° 2009.0010.5097-9/0 N° ANTIGO: 002/2005  
Ação: Execução de Alimentos  
Exequente: J. L. S.  
Defensoria Pública  
Paralisado desde: 28/06/2007  

 
2 - AUTOS N° 2009.0010.5091-0/0 N° ANTIGO: 3180/1997  
Ação: Execução de Alimentos  
Exequente: F. F. A. O.  
Defensoria Pública  
Paralisado desde: 27/01/2009  

 
3 - AUTOS N° 2009.0010.3830-8 Nº ANTIGO: 3598/2000  
Ação: Inventário  
Autor: Rosinalva Barbosa Gomes Correa  
Advogados: Ciran Fagundes Barbosa e José Orlando Nogueira Wanderley  
Paralisado desde: 05/08/2005  

 
4 - AUTOS N° 2009.0010.2438-2-0 Nº ANTIGO: 4047/2002  
Ação: Guarda  
Autor: Renato Oliveira de Sousa  
Defensoria Pública  
Paralisado desde: 28/09/2009  

 
5 - AUTOS N° 2009.0010.5067-7-0 Nº ANTIGO: 060/2005  
Ação: Guarda  
Autor: José Alves de Oliveira Neto e Maria Helena de Oliveira Alves  
Defensoria Pública  
Paralisado desde: 13/10/2009  

  

Juizado Especial Cível e Criminal 
  

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO Nº 28-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0003.1333-1  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: R.P.S MORAES (RAQUEL PEREIRA DE SOUZA MORAES)  
Executado: KATIA CILENE ALVES DOS SANTOS  
Intime-se a Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar interesse na 
adjudicação do bem penhorado às fls. 23, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 
Caso não tenha interesse, informar o CPF da Executada para possibilitar a realização da 
penhora on-line. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia deste como 
mandado. Guaraí, 09 de novembro de 2009.  
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Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  
 

6.6) DESPACHO nº 09-11  
 

PROCESSO Nº 2007.0004.3076-3/0  
Ação de Execução de Titulo Judicial  
Exeqüente: ERASMO TEIXEIRA CAMILO  
Advogado: Dr. Lucas Martins Pereira  
Executado: MÁRIO RODRIGUES DA COSTA  
Manifeste-se o Exeqüente, no prazo de cinco (05) dias, sobre as certidões de fls.85 a 88, 
sob pena de extinção e arquivamento do feito. Publique-se. Intime-se (DJE/SPROC). 
Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels  
Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 10-11  

 
PROCESSO Nº 2007.0001.0491-2/0  
Ação de Indenização  
Requerente: EVANDRO VERAS BASTOS  
Advogado: Dr. Lucas Martins Pereira  
Requerido: TRANSBICO TRANSPORTE E TURISMO  
Intime-se o Requerente para, no prazo de cinco (05) dias, informar o endereço correto da 
empresa Reclamada, sob pena de arquivamento do feito. Publique-se. Intime-se 
(DJE/SPROC). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.Sarita von Röeder Michels Juíza de 
Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 17-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0009.3727-0/0  
Ação de Cobrança  
Requerente: CHARLES SANDER GIGLOS  
Advogada: Dra. Karlla Barbosa Lima  
Requerido: RITA PORTILHO FERREIRA  
Manifeste-se o Requerente, no prazo de cinco (05) dias, sobre o interesse na execução da 
sentença, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intime-se(SPROC e DJE). Guaraí, 09 
de novembro de 2009.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 19-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0007.5436-2 (CORREÇÃO)  
Ação de Cobrança  
Requerente: ADÃO MARTINS NOGUEIRA  
Advogada: Dra. Karlla Barbosa Lima  
Requerido: NEUMAR FERREIRA DE SOUSA E OUTRO  
Manifeste-se o Requerente, no prazo de cinco (05) dias, sobre o interesse no 
prosseguimento do feito, fornecendo o novo endereço do Reclamado, sob pena de 
arquivamento do feito. Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE).  
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO nº 05-11  

 
PROCESSO Nº 2005.0003.0252-1/0  
Ação de Execução de Título Judicial  
Exeqüente: ROMÃO PEREIRA DA SILVA  
Advogado: Dr. Pedro Nilo Gomes Vanderlei  
Executado: JOSÉ ALVES TEIXEIRA FILHO  
Baixem os autos à Contadoria para atualização do débito nos termos da sentença. Após 
expeça-se novo mandado executivo para penhora de tantas cabeças de gado, de 
propriedade do Executado, localizado na Fazenda São Roque (fls.39), quantas bastarem 
para a satisfação do débito. Determino a remoção das reses para a Fazenda “Sempre 
Viva”, descrita às fls. 50, de propriedade do Dr. Pedro Nilo Gomes Vanderlei, nomeando 
este como fiel depositário.  
Publique-se. Intime-se(DJE/SPROC). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. Sarita von 
Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 56-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0010.9133-2  
Execução de Título Judicial  
Exequente: MARIZA NAZARENO BRITO  
Executado: NEUMAR SOUSA  
Intime-se a Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, informar o nº do CPF da 
Executada, a fim de possibilitar a realização da penhora on-line.  
Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia desta como mandado. Guaraí-TO, 
09 de novembro de 2009.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 49-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0002.6892-0  
Ação de Cobrança  
Reclamante: A. S. LOPES – RADAR MOTOS  
Representante legal: Advaldo de Sousa Lopes  
Requerido: RICARDO TAVARES MARTINS  
Intime-se pessoalmente o representante legal da empresa Reclamante para, no prazo de 
cinco (05) dias, manifestar sobre o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento 
do feito. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia da presente como 
mandado. Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de 
Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 46-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0002.6895-4  
Ação de Cobrança  
Reclamante: A. S. LOPES – RADAR MOTOS  
Representante legal: Advaldo de Sousa Lopes  
Requerido: CLEBER TRANQUEIRA DE SOUZA  

Intime-se pessoalmente o representante legal da empresa Reclamante para, no prazo de 
cinco (05) dias, fornecer o endereço atual do Reclamado, sob pena de extinção e 
arquivamento do feito. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia da presente 
como mandado. Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 22-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0007.5492-3/0  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: MARA RÉGIA PEREIRA CUNHA  
Executada: MARIA NEUMA FERREIRA NUNES  
Manifeste-se a Exeqüente, no prazo de cinco (05) dias, o interesse no prosseguimento do 
feito, sob pena de extinção e arquivamento. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, 
servindo cópia desta como mandado.  
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 47-11  
 
AUTOS Nº. 2008.0010.9152-9  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: FILOMENA MENDES RIBEIRO  
Executado: LIVIA DE OLIVEIRA LOPES  
Manifeste-se a Exeqüente, no prazo de cinco (05) dias, o interesse no prosseguimento do 
feito, informando o nº do CPF da Executada para possibilitar a realização da penhora on-
line, sob pena de extinção do feito nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Publique-
se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia da presente como mandado. Guaraí-TO, 09 
de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 36-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0001.2419-7  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: JOSE CORREA FILHO  
Executado: JOAQUIM PEREIRA ALVES  
Intime-se o Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar interesse no 
prosseguimento feito, informando o nº do CPF do Executado para possibilitar a realização 
de penhora on-line. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia deste como 
mandado. Guaraí, 09 de novembro de 2009.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 34-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0007.5446-0/0  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: HALEY COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME  
Representante legal: José de Valdo Damasceno Brito  
Executado: DENNIS CARLOS PINHEIRO DE SOUSA  
Considerando que a penhora em bens do Executado, restou frustrada (fls.29), manifeste-
se o Exeqüente, no prazo de cinco (05) dias, o seu interesse no prosseguimento do feito, 
informando o atual endereço do Executado ou o interesse na realização de penhora on-
line. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia deste, como mandado. 
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 18-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0005.4764-2/0  
Ação de Cobrança  
Requerente: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LUZ  
Requerido: VALDERICO ARAÚJO NOLETO  
Manifeste-se o Requerente, no prazo de cinco (05) dias, sobre o interesse no 
prosseguimento do feito, fornecendo o nº do CPF do Requerido para possibilitar a 
realização de penhora on-line, sob pena de extinção e arquivamento. Publique-se (SPROC 
e DJE). Intime-se, servindo cópia da presente como mandado. Guaraí, 09 de novembro de 
2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 15-11  

 
AUTOS Nº. 2007.0004.9730-2/0  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: BENEDITO DE OLIVEIRA  
Executado: GILSON RODRIGUES CARNEIRO  
Penhora on-line frustrada. Manifeste-se o Exeqüente, no prazo de cinco (05), indicando, 
detalhadamente, bens do Executado para penhora, sob pena de extinção e arquivamento 
do feito. Publique-se. (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia da presente como 
mandado. Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 26-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0003.1335-8  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: R.P.S MORAES (RAQUEL PEREIRA DE SOUZA MORAES)  
Executado: KEELMA ARAÚJO D. OLIVEIRA  
Intime-se a Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar interesse na 
adjudicação do bem penhorado às fls. 15, sob pena de extinção e arquivamento. Caso não 
tenha interesse, informar o CPF da Executada para possibilitar a realização da penhora 
on-line. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia deste como mandado. 
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 29-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0007.5438-9  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: JOELSON FERREIRA MIRANDA  
Executado: GESSILEY PIRES NERES  
Intime-se o Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar interesse no 
prosseguimento do feito, informando o nº do CPF do Executado para possibilitar a 
realização da penhora on-line, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Publique-se 
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(SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia deste como mandado. Guaraí, 09 de novembro 
de 2009. Sarita von Röeder Michels. Juíza de Direito. 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO nº 20-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0004.8432-2/0  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: ESFOTEC – Escola de Formação Técnica de Guaraí-TO  
Advogado: Dr. João dos Santos Gonçalves de Brito  
Executado: KARLA FERREIRA MIRANDA PAZ  
Manifeste-se a Exequente, no prazo de cinco (05) dias, sobre o interesse no 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Publique-se. Intime-se 
(SPROC e DJE). Guaraí, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 21-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0009.3725-4/0  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: CHARLES SANDER GIGLOES  
Advogado: Dra. Karlla Barbosa Lima  
Executado: FRANCISCO LUIS DA SILVA  
Manifeste-se o Exeqüente, no prazo de cinco (05) dias, sobre o interesse no 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Publique-se. Intime-se 
(SPROC e DJE). Guaraí, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 04-11  

 
PROCESSO Nº 2007.0004.3077-1/0  
Ação de Execução de Título Judicial  
Exeqüente: MARIVÂNIA FERNANDES SANTIAGO  
Executado: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA  
Intime-se a Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar seu interesse sobre o 
bem oferecido para penhora (fls. 92/93), ou indicar, detalhadamente, outro bem do 
devedor para fins de penhora. Publique-se(DJE/SPROC). Intime-se, servindo cópia da 
presente como mandado. Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels 
Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 30-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0008.6884-8  
Ação Declaratória  
Reclamante: MARIA CARLOS PINTO DA SILVA  
Reclamado: CULTURA A FONTE DO CONHECIMENTO (Siq. Distribuidora de Livros 
Ltda.)  
Intime-se a Reclamante para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre o cumprimento 
da sentença, sob pena de arquivamento do feito. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, 
servindo cópia deste como mandado.  
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 32-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0009.3736-0  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: MARIA IVANILDE MACHADO DA PENHA  
Executado: RAIMUNDA EDNA FEITOSA  
Considerando a certidão de fls.33/v° e considerando que as tentativas de penhora em 
bens da Executada, restaram frustradas (fls.22 e fls.29/31), intime-se pessoalmente a 
Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, indicar, detalhadamente, outros bens da 
Executada para penhora, sob pena de extinção nos termos do art. 53, § 4º da Lei 
9.099/95. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia deste, como mandado. 
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito. 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO nº 24-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0010.0596-7/0  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: ZILMA DIAS SOARES  
Executado: ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA  
Intime-se a Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar o interesse no 
prosseguimento do feito, informando o nº do CPF do Executado para possibilitar a 
realização da penhora on-line. Caso não seja possível obter o nº do CPF, indicar 
detalhadamente bens do Executado para penhora, sob pena de extinção e arquivamento. 
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE).  
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 23-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0007.5453-2/0  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente:ALDENMON ARRAIS RIBEIRO  
Advogada: Dra. Karlla Barbosa Lima  
Executado: MARIA NELY NERES MARTINS  
Manifeste-se O Exeqüente, no prazo de cinco (05) dias, o interesse no prosseguimento do 
feito, sob pena de extinção e arquivamento. Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). 
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 51-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0002.1507-9  
Ação de Cobrança  
Reclamante: INEIDE FERREIRA DA LUZ  
Requerido: GILVAN LOPES  
Intime-se a Reclamante para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar interesse na 
execução da sentença, sob pena de arquivamento do feito. Publique-se (SPROC e DJE). 

Intime-se, servindo cópia da presente como mandado. Guaraí-TO, 09 de novembro de 
2009.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 55-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0010.9135-9  
Execução de Título Judicial  
Exequente: MARIZA NAZARENO BRITO  
Executado: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO  
Intime-se a Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, informar o nº do CPF da 
Executada, a fim de possibilitar a realização da penhora on-line.  
Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia desta como mandado. Guaraí-TO, 
09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 58-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0004.8336-7  
Obrigação de Fazer  
Requerente: JACKSON PEREIRA SILVA  
Requerido: OTACÍLIO AMBROLINO DA SILVA  
Intime-se o Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre o interesse no 
prosseguimento do feito, bem como sobre a certidão de fls.11/v°, sob pena de extinção e 
arquivamento do feito.  
Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia desta como mandado. Guaraí-TO, 
09 de novembro de 2009.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO nº 57-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0010.9136-7  
Execução de Título Judicial  
Exequente: MARIZA NAZARENO BRITO  
Executado: LAYSY GIORDANA L. CARVALHO  
Intime-se a Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, informar o nº do CPF da 
Executada, a fim de possibilitar a realização da penhora on-line.  
Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia desta como mandado. Guaraí-TO, 
09 de novembro de 2009.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 16-11  

 
AUTOS Nº. 2007.0004.3041-0/0  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: GUILHERME DOS SANTOS BARCELOS FILHO  
Executado: MILSON BORGES DA SILVA  
Penhora on-line frustrada. Manifeste-se o Exeqüente, no prazo de cinco (05), indicando, 
detalhadamente, bens do Executado para penhora, sob pena de extinção e arquivamento 
do feito. Publique-se. (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia da presente como 
mandado.  
Guaraí, 09 de novembro de 2009.Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
RECURSO INOMINADO  
INTERPOSTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA  
PROCESSO Nº. 2008.0005.4800-2 DATA DA SENTENÇA  
14.10.2009 DATA DA INTIMAÇÃO NO DIARIO DA JUSTIÇA  
16/10/2009 Fls. Sentença  
165/167 TRANSITO JULGADO  
28/10/2009  
EMBARGANTE/RECORRENTE: NOSSO LAR LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA- OAB 
Nº 1363.  
ADVOGADO: Dr. Sandro Correa de Oliveira OAB-TO, 1363  
EMBARGADO/RECORRENTE: DARCY NORONHA AGUIAR.  
ADVOGADO: Ildefonso Domingos Ribeiro Neto- OAB TO- nº 372.  
RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE EM: 28.10.2009 ( fls. 181/184)  
PAGAMENTO DO PREPARO PELO EMBARGANTE EM: 28/10/2009 (Fls. 185/190)  
RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO EM: 28/10/2009 (fls. 190/224)  
PAGAMENTO DO PREPARO PELO EMBARGADO EM: 28/10/2009 (Fls. 224/228)  
INTIMAÇÃO PARA CONTRA RAZÕES DO EMBARGANTE E EMBARGADO  
DATA: 11/11/2009  
EMBARGANTE/RECORRENTE: NOSSO LAR LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA.  
Advogado: Dr. Sandro Correa de Oliveira.  
EMBARGADO/RECORRENTE: DARCY NORONHA AGUIAR  
ADVOGADO: Dr. Ildefonso Domingos Ribeiro Neto  
RESPOSTA:  
“A Secretaria deste JECC/Guaraí notifica aos interessados de que, nestes autos, foram 
interpostos RECURSOS INOMINADOS pelas partes NOSSO LAR LOJA DE 
DEPARTAMENTO LTDA e DARCY NORONHA AGUIAR, ficando o EMBARGANTE e 
EMBARGADO por seus advogados Dr. Sandro Correa de Oliveira e Dr Ildefonso 
Domingos Ribeiro Neto , intimados para, no prazo de dez (10) dias, apresentar as contra-
razões que tiver. Esgotado este prazo, com ou sem resposta, serão os autos 
conclusos.”Eu.........Eliezer Rodrigues de Andrade, Escrivão em Substituição. Guaraí-TO, 
11 de novembro de 2009. Eliezer Rodrigues de Andrade Escrivão em substituição.  

 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0010.0754-2 TCO  
Art. 233 e 147 do CP Data  
10.11.09 Hora  
15:30 Código Aud. 7.6c  
(Desp nº: 05/11 ( 7.4)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autor do fato: Diego Henrique Pereira da Silva  
Vítima: Izonia Maria Costa de Souza e Sousa  
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DESPACHO CRIMINAL Nº 05/11 (7.4): Defiro o pedido do Ministério Público. Cumpra-se 
conforme requerido, servindo cópia deste como ofício. P.I. (SPROC/DJE). Nada mais 
havendo para constar, eu, , Carla Regina N. S. Reis, escrevente, lavrei o presente que vai 
devidamente assinado. Guaraí, 10 de novembro de 2009.  
 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0011.1343-1 TCO  
Art. 216-A do CP Data 10.11.09 Hora 14:45  
Código Aud. 7.6c (Desp nº: 04/11 ( 7.4)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autor do fato: Sebastião Ferreira Paes Neto  
Advogado: Agérbon Fernandes de Medeiros  
Vítima: Eliana de Sousa Lopes Jorge  
Advogado:Antônio Rogério Barros de Mello  
DESPACHO CRIMINAL Nº 04/11 (7.4): Defiro o pedido do Ministério Público. Após, voltem 
conclusos. P.I. (SPROC/DJE). Nada mais havendo para constar, eu, , Carla Regina N. S. 
Reis, escrevente, lavrei o presente que vai devidamente assinado. Guaraí, 10 de 
novembro de 2009.  
 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0009.5100-0 TCO Art. 147 do CP  
Data 10.11.09 Hora 15:15 Código Aud. 7.6c (DCR nº: 159/09 ( 7.3 d)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autor do fato: Gerlison Alves de Oliveira  
Defensora Pública: Dra. Letícia C. Amorim S. dos Santos  
Vítima: João Batista Araújo da Silva / Justiça Pública  
DECISÃO CRIMINAL Nº 159/09 (7.3 d) – Considerando que houve transação penal, 
suspendo o curso da ação penal em relação a GERLISON ALVES DE OLIVEIRA, até o 
cumprimento integral do pactuado. Oficie-se ao Posto de Saúde de Fortaleza do Tabocão-
TO, informando sobre a prestação de serviços a ser cumprida naquele órgão, bem como 
solicitando que as atividades sejam direcionadas de acordo com as habilidades do autor 
do fato e que este Juízo seja informado sobre o integral cumprimento da pena, servindo 
cópia deste como ofício. P.I. (SPROC/DJE). Nada mais havendo para constar, eu, , Carla 
Regina N. S. Reis, escrevente, lavrei o presente que vai devidamente assinado. Guaraí, 10 
de novembro de 2009.  
 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0010.0753-4 TCO Art. 129 e 147 do CP  
Data 10.11.09 Hora 14:45 Código Aud. 7.6c (SCR nº: 146/09 ( 7.2)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autores do fato: Jurismar Raimundo da Silva e Eurismar Raimundo da Silva  
Defensor Público: Dr. Leonardo Oliveira Coelho  
Vítima: Ernandes da Silva Santos  
Defensora Pública: Dra. Letícia C. Amorim S. dos Santos  
SENTENÇA CRIMINAL Nº 146/09 (7.2) – Considerando que se trata de ação penal 
condicionada e que a vítima se retratou da representação anteriormente efetuada, nos 
termos do que dispõe o artigo 107 inciso V do CP c/c o Enunciado 35/FONAJE, declaro 
extintos a punibilidade e o processo criminal em que é imputada a JURISMAR RAIMUNDO 
DA SILVA e EURISMAR RAIMUNDO DA SILVA a prática do delito tipificado no art. 147 do 
CP contra a vítima ERNANDES DA SILVA SANTOS. Publique-se. Registre-se. Intime-se 
(SPROC/DJE). Proceda-se às anotações necessárias e arquive-se. Nada mais havendo 
para constar, eu, , Carla Regina N. S. Reis, escrevente, lavrei o presente que vai 
devidamente assinado. Guaraí, 10 de novembro de 2009.  
 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0010.7204-2 TCO Art. 140 do CP Data 10.11.09  
Hora 13:30 Código Aud. 7.6c (SCR nº: 142/09 ( 7.0)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autor do fato: Dionísio Carvalho Lima  
Vítima: Elivania Lopes Guedes  
Defensora Pública: Dra. Letícia C. Amorim S. dos Santos  
SENTENÇA CRIMINAL Nº 142/09 (7.0) – Considerando que se trata de ação penal 
privada e que a vítima se retratou da representação anteriormente efetuada, nos termos 
do que dispõe o artigo 107 inciso V do CP c/c o Enunciado 35/FONAJE, declaro extintos a 
punibilidade e o processo criminal em que é imputada a DIONÍSIO CARVALHO LIMA a 
prática do delito tipificado no art. 140 do CP contra a vítima ELIVANIA LOPES GUEDES. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se (SPROC/DJE). Proceda-se às anotações necessárias 
e arquive-se. Nada mais havendo para constar, eu, , Carla Regina N. S. Reis, escrevente, 
lavrei o presente que vai devidamente assinado. Guaraí, 10 de novembro de 2009.  
 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0010.7199-2 TCO  
Art. 147 do CP Data 10.11.09 Hora  
13:45 Código Aud. 7.6c (SCR nº: 144/09 ( 7.0)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autor do fato: Henrique Vieira de Oliveira  
Advogado: Dr. Francisco Júlio Pereira Sobrinho  
Vítima: José Vieira de Oliveira  

Defensora Pública: Dra. Letícia C. Amorim S. dos Santos  
SENTENÇA CRIMINAL Nº 144/09 (7.0) – Considerando que se trata de ação penal 
condicionada e que a vítima se retratou da representação anteriormente efetuada, nos 
termos do que dispõe o artigo 107 inciso V do CP c/c o Enunciado 35/FONAJE, declaro 
extintos a punibilidade e o processo criminal em que é imputada a HENRIQUE VIEIRA DE 
OLIVEIRA a prática do delito tipificado no art. 147 do CP contra a vítima JOSÉ VIEIRA DE 
OLIVEIRA. Publique-se. Registre-se. Intime-se (SPROC/DJE). Proceda-se às anotações 
necessárias e arquive-se. Nada mais havendo para constar, eu, , Carla Regina N. S. Reis, 
escrevente, lavrei o presente que vai devidamente assinado. Guaraí, 10 de novembro de 
2009.  
 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0010.7200-0 TCO Art. 140 do CP  
Data 10.11.09 Hora 14:30 Código Aud. 7.6c (SCR nº: 143/09 ( 7.0)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autor do fato: Elivania Lopes Guedes  
Defensora Pública: Dra. Letícia C. Amorim S. dos Santos  
Vítima: Dionísio Carvalho Lima  
SENTENÇA CRIMINAL Nº 142/09 (7.0) – Considerando que se trata de ação penal 
privada e que a vítima se retratou da representação anteriormente efetuada, nos termos 
do que dispõe o artigo 107 inciso V do CP c/c o Enunciado 35/FONAJE, declaro extintos a 
punibilidade e o processo criminal em que é imputada a ELIVANIA LOPES GUEDES a 
prática do delito tipificado no art. 140 do CP contra a vítima DIONÍSIO CARVALHO LIMA. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se (SPROC/DJE). Proceda-se às anotações necessárias 
e arquive-se. Nada mais havendo para constar, eu, , Carla Regina N. S. Reis, escrevente, 
lavrei o presente que vai devidamente assinado. Guaraí, 10 de novembro de 2009.  
 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0010.7201-8 TCO Art. 147 do CP  
Data 10.11.09 Hora 14:00 Código Aud. 7.6c (SCR nº: 145/09 ( 7.2)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autor do fato: Ernandes da Silva Matos  
Defensora Pública: Dra. Letícia C. Amorim S. dos Santos  
Vítima: Jurismar Raimundo da Silva  
Defensor Público: Dr. Leonardo Oliveira Coelho  
SENTENÇA CRIMINAL Nº 145/09 (7.2) – Considerando que se trata de ação penal 
condicionada e que a vítima se retratou da representação anteriormente efetuada, nos 
termos do que dispõe o artigo 107 inciso V do CP c/c o Enunciado 35/FONAJE, declaro 
extintos a punibilidade e o processo criminal em que é imputada a ERNANDES DA SILVA 
MATOS a prática do delito tipificado no art. 147 do CP contra a vítima JURISMAR 
RAIMUNDO DA SILVA. Publique-se. Registre-se. Intime-se (SPROC/DJE). Proceda-se às 
anotações necessárias e arquive-se. Nada mais havendo para constar, eu, , Carla Regina 
N. S. Reis, escrevente, lavrei o presente que vai devidamente assinado. Guaraí, 10 de 
novembro de 2009.  
 
TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL – (7.6.c) CONCILIAÇÃO  

 
Nº 2009.0010.7203-4 TCO Art. 140 do CP  
Data 10.11.09 Hora 14:15 Código Aud. 7.6c (SCR nº: 147/09 ( 7.2)  
Magistrada: Dra. Sarita von Roeder Michels  
Conciliadora: Dra. Viviane Pereira Zago  
Promotor de Justiça: Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato  
Autora do fato: Maria de Nazaré Dourado Pessoa  
Vítima: Evaneida Pereira da Silva  
SENTENÇA CRIMINAL Nº 147/09 (7.2) – Considerando que se trata de ação penal 
privada e que a vítima se retratou da representação anteriormente efetuada, nos termos 
do que dispõe o artigo 107 inciso V do CP c/c o Enunciado 35/FONAJE, declaro extintos a 
punibilidade e o processo criminal em que é imputada a MARIA DE NAZARÉ DOURADO 
PESSOA a prática do delito tipificado no art. 140 do CP contra a vítima EVANEIDA 
PEREIRA DA SILVA. Publique-se. Registre-se. Intime-se (SPROC/DJE). Proceda-se às 
anotações necessárias e arquive-se. Nada mais havendo para constar, eu, , Carla Regina 
N. S. Reis, escrevente, lavrei o presente que vai devidamente assinado. Guaraí, 10 de 
novembro de 2009.  
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO nº 28-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0003.1333-1  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: R.P.S MORAES (RAQUEL PEREIRA DE SOUZA MORAES)  
Executado: KATIA CILENE ALVES DOS SANTOS  
Intime-se a Exeqüente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar interesse na 
adjudicação do bem penhorado às fls. 23, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 
Caso não tenha interesse, informar o CPF da Executada para possibilitar a realização da 
penhora on-line. Publique-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo cópia deste como 
mandado. Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito. 
 
(6.6) DESPACHO nº 27-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0002.2509-2  
Execução de Título Judicial  
Exeqüente: LUZIENE MORAIS DA SILVA  
Executada: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SIQUEIRA  
Baixem os autos à Contadoria para atualização do débito nos termos da senteça (fls.16). 
Após, voltem conclusos para inclusão de minuta de penhora on-line.  
Publique-se (SPROC e DJE). Guaraí, 09 de novembro de 2009.Sarita von Röeder Michels 
Juíza de Direito  
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(6.6) DESPACHO nº 11-11  
 

PROCESSO Nº 2007.0004.9707-8/0  
Ação de Execução de Título Extrajudicial  
Exeqüente:ANTONIO SILVA LOPES  
Executado: GENEVAN GOMES BARBOSA  
Considerando a informação prestada pelo procurador do Exeqüente (fls.54), baixem os 
autos à Contadoria para atualização do débito. Após, expeça-se mandado executivo no 
novo endereço do Executado (fls.54), para penhora, avaliação e remoção de tantos bens 
quantos bastarem para a satisfação da dívida. Publique-se. (DJE/SPROC). Guaraí-TO, 09 
de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito. 

 
(6.6) DESPACHO nº 52-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0002.1517-6  
Execução de Título Judicial  
Exequente: ENALDO CARVALHO LUCENA  
Advogado: Dr. Francisco Júlio Pereira Sobrinho  
Executado: VIVO S.A  
Advogado: Dra. Karlla Barbosa Lima  
I – Considerando que o Autor compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls. 67/69, baixem os autos à Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 41-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0005.8512-7  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA  
Executado: TIM CELULAR S.A  
Advogado: Dr. Francisco Júlio Pereira Sobrinho  
I – Considerando que o Autor compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls. 30, baixem os autos à Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 14-11  

 
AUTOS Nº. 2007.0006.2590-4/0  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: PEDRO LOPES DOS SANTOS  
Executada: MARCELA LOPES GUIMARÃES  
I – Considerando que o Autor compareceu perante este Juízo requerendo (fls.19) a 
execução da sentença de fls.18, baixem os autos a Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. (SPROC e DJE). Intime-se.  
Guaraí, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito. 

 
(6.6) DESPACHO nº 53-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0000.5604-3  
Execução de Título Judicial  
Exequente: VANUZA SANTOS OLIVEIRA  
Advogado: Dr. Francisco Júlio Pereira Sobrinho  
Executado: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA  
Advogado: Dr. Gláucio Henrique Lustosa Maciel  
I – Considerando que a Autora compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls. 60/62, baixem os autos à Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. Sarita von 
Röeder Michels Juíza de Direito. 

 
(6.6) DESPACHO - nº 69-11  

 
AUTOS Nº. 2007.0008.7110-7/0  
EXEQUENTE: Flávio Amarila de Deus  
advogada: Dra Karlla Barbosa Lima  
EXECUTADA: Associação Es de cabos e soldados da Policia Militar e Bombeiros do 
Estado Tocantins  
ADVOGADO: Dr Rodrigo Okpis.  
Baixem os autos à Contadoria para atualização do débito. Após, voltem conclusos para 
inclusão de minuta de penhora on-line. Publique-se (SPROC e DJE).  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 13-11  

 
PROCESSO Nº 2007.0007.6118-2/0  
Execução de Titulo Judicial  
Exequente: SANTANA PEREIRA DA SILVA e outros  
Advogado: Dr. Lucas Martins Pereira  
Executado: MARCOS ANTONIO ALVES  
Baixem os autos à Contadoria para atualização do débito nos termos da sentença (fls.48), 
descontando o valor já pago (fls.74). Após, proceda-se inclusão de minuta de penhora on-
line e voltem conclusos. Publique-se. (DJE/SPROC).  
Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO nº 08-11  

 
PROCESSO Nº 2005.0003.0266-1/0  
Ação de Execução de Titulo Judicial  
Exeqüente: WALMIR OLIVEIRA MENEZES  
Executado: DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA  
Baixem os autos à Contadoria para atualização do débito nos termos da sentença (fls.23), 
descontando os valores já pagos (fls.24). Após, proceda-se minuta de penhora on-line e 

voltem conclusos. Publique-se (DJE/SPROC). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.Sarita 
von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 02-11  

 
PROCESSO Nº 2007.0002.0536-0/0  
Ação de Execução de Título Judicial  
Exeqüente: MURILO GOMES DA SILVA  
Advogado: Dr. Pedro Nilo Gomes Vanderlei  
Executado: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IMPERATRIZ LTDA.  
Advogado: Dr. Hamilton de Paula Bernardo  
Defiro o pedido do Exeqüente. Baixem os autos à Contadoria para atualização do valor do 
débito de fls.206. Após, expeça-se nova Carta Precatória de Execução, penhora e demais 
atos, para o cumprimento do presente feito. Faça-se constar na Carta Precatória a 
ressalva de que o comprovante de depósito apresentado pelo Executado (fls.210), se 
refere ao valor inicial, sem a atualização e acréscimos legais determinados pela sentença 
(fls.165). Publique-se. Intime-se (DJE/SPROC). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. 
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO nº 45-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0000.5603-5  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: TT FASHION – Terezinha Pinto Vanderleis  
Executado: MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA  
I – Considerando que a Autora compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls. 19, baixem os autos à Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 39-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0006.7141-4  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: ELVINO SEGUNDO FAVERO  
Executado: ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA-ME  
I – Considerando que a Parte compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls.09, baixem os autos a Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 38-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0005.8503-8  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: MARIA IRACEMA DE GODOI SANTANA  
Executado: BRASIL TELECOM S.A  
I – Considerando que a Parte compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls.49, baixem os autos a Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 07-11  

 
PROCESSO Nº 2007.0003.9428-7/0  
Ação de Execução de Titulo Judicial  
Exeqüente: POLIART’S GRÁFICA E EDITORA  
Advogado: Dr. Lucas Martins Pereira  
Executado: ZORAIDIONOR FERREIRA DE ALMEIDA  
Advogado: Dr. José Ferreira Teles  
Considerando a informação de fls. 60, defiro o pedido do Exeqüente (fls.54).  
Baixem os autos à Contadoria para atualização do débito. Após, oficie-se o órgão 
empregador do Executado para que seja penhorado, mensalmente, trinta por cento (30%) 
de seus vencimentos, até a completa satisfação do débito. Ressalte-se que o valor 
penhorado deverá ser depositado em conta judicial, aberta pelo órgão empregador junto 
ao Banco do Brasil e informado a este Juízo. Publique-se (DJE/SPROC). Guaraí-TO, 09 
de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO nº 03-11  

 
PROCESSO Nº 2007.0005.3281-7/0  
Ação de Execução de Título Judicial  
Exeqüente: JOSE ANACLETO JULIÃO e ABADIO MODESTO DE SOUSA  
Advogado: Dr. Wilson Roberto Caetano  
Executado: KADE ENGENHARIA COSNTRUÇÕES LTDA - REVEL  
Baixem os autos à Contadoria para atualização do débito. Após, cumpra-se conforme 
solicitado pelo Juízo Deprecado às fls. 180. Publique-se. Intime-se (DJE/SPROC). Guaraí-
TO, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 50-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0002.6904-7  
Execução de Título Judicial  
Exequente: A. S. LOPES – RADAR MOTOS  
Representante legal: Advaldo de Sousa Lopes  
Executado: MARCIO FERNANDES DOS REIS  
I – Considerando que o Autor compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls. 07, baixem os autos à Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  
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(6.6) DESPACHO nº 40-11  
 

AUTOS Nº. 2009.0003.6199-7  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: LOURENÇO FERREIRA LIMA  
Advogado: Dra. Karlla Barbosa Lima  
Executado: BRASIL TELECOM S.A  
Advogado: Dr. Rogério Gomes Coelho  
I – Considerando que o Autor compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls.105/107, baixem os autos à Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009. Sarita von 
Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 43-11  

 
AUTOS Nº. 2008.0010.9134-0  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: MARIZA NAZARENO BRITO  
Executado: EDIMARA PEREIRA SILVA  
I – Considerando que a Autora compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls. 07, baixem os autos à Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.Sarita von 
Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO nº 44-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0000.5601-9  
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL  
Exeqüente: HERNANI DE MELO MOTA  
Executado: EMIVALDO NEVES DA SILVA  
I – Considerando que o Autor compareceu perante este Juízo requerendo execução da 
sentença de fls. 07, baixem os autos à Contadoria para atualização do débito.  
II – Em seguida, venham conclusos para inclusão de minuta para penhora on-line.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE). Guaraí-TO, 09 de novembro de 2009.  
Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO - nº 70-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5078-0/0  
ação: Cobrança  
Requerente: James Deam Mascarenhas Cruz  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
13:30. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito. 

 
6.6) DESPACHO - nº 71-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5075-5  
ação: Cobrança  
Requerente: Silney Gomes Rabelo  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
13:45. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito. 

 
6.6) DESPACHO - nº 72-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5077-1/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Manoel Alves Feitosa  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
14:00. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
6.6) DESPACHO - nº 73-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5080-1/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Dourival Gomes de Sousa  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
14:15. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
6.6) DESPACHO - nº 74-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5079-8/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Jose Martins dos Santos  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
14:30. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
6.6) DESPACHO - nº 75-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5076-3/0  
ação: Cobrança  

Requerente: Aguimar Lucas Martins  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
14:45 horas. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito. 

 
6.6) DESPACHO - nº 76-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5017-3/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Edson Jose da Silva  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
15:00. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
6.6) DESPACHO - nº 77-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5018-1/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Patrick Depae Santos e Silva  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
15:15. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
6.6) DESPACHO - nº 78-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0009.5016-5/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Delmira Lopes de Sousa  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
15:30. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
6.6) DESPACHO - nº 79-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0010.0756-9/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Maria Luzivan de Sousa Pugas  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
16:00. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
6.6) DESPACHO - nº 80-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0010.7190-9/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Jeronima Ferreira de Sousa  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
16:15 horas. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
6.6) DESPACHO - nº 81-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0010.0755-0/0  
ação: Cobrança  
Requerente: Alessandro Coelho Pereira  
advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco  
Requerida: Unibanco AIG Seguros  
Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15.12.2009, às 
16:30. Publique-se (SPROC e DJE). Intimem-se.  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
RECURSO INOMINADO  
INTERPOSTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA  
RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE FLS. 230 prazo desde 09/10  
PROCESSO Nº. 2009.0004.8337-5 DATA DA SENTENÇA 14.09.2009  
DATA DA INTIMAÇÃO 23/09/2009/DJ  
nº 2279 179/185 TRANSITO JULGADO 03/10/2009  
REQUERENTE/RECORRIDA:Sônia Alves dos Reis.  
ADVOGADO: Dr Patys Garrety da Costa Franco OAB nº 2808-GO.  
REQUERIDA/RECORRENTE: Unibanco AIG Seguros S.A  
ADVOGADO: Dr Jacó Carlos Silva Coelho .  
RECURSO INTERPOSTO EM: 06/10/2009 ( fls. 197/226)  
PAGAMENTO DO PREPARO EM: 05/10/2009 (Fls. 227/229) Juntado em 06.10.2009  
INTIMAÇÃO PARA CONTRA RAZÕES  
DATA: 05/10/2009  
REQUERENTE: Sônia Alves dos Reis..  
Advogado: Dr Patys Garrety da Costa Franco.  
RESPOSTA:  
“A Secretaria deste JECC/Guaraí notifica aos interessados de que, nestes autos, foi 
interposto RECURSO INOMINADO pela Requerida Unibanco AIG Seguros S.A, ficando o 
Requerente por seu advogado Patys Garrety da Costa Franco , intimado para, no prazo de 
dez (10) dias, apresentar as contra-razões que tiver. Esgotado este prazo, com ou sem 
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resposta, serão os autos conclusos.”Eu.........Eliezer Rodrigues de Andrade, Escrivão em 
Substituição. Guaraí-TO, 12 de outubro de 2009.  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO - nº 59-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0010.7210-7/0  
Requerente: THIAGO BARREIRA CURCINO  
Advogado: Dr. Francisco Júlio Pereira Sobrinho  
Requerido: WEBJET LINHAS AÉREAS  
Considerando que as férias dos servidores deste Juizado serão usufruídas no mês de 
janeiro de 2010, REDESIGNO a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 
dia 02.02.2010, às 13:30. Publique-se e intime-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo 
cópia do presente como mandado. Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito  
CONCLUSÃO  
Nesta data faço os presentes autos conclusos para o Drª. Sarita von Röeder Michels. 
Guaraí, 11/11/2009. Escrivão/Escrevente  

 
(6.6) DESPACHO - nº 60-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0010.7211-5/0  
Requerente: CIRLENE LUCENA DE SOUSA SANTOS  
Advogado: Dr. Francisco Júlio Pereira Sobrinho  
Requerido: BANCO BRADESCO  
Considerando que as férias dos servidores deste Juizado serão usufruídas no mês de 
janeiro de 2010, REDESIGNO a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 
dia 02.02.2010, às 14:00. Publique-se e intime-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo 
cópia do presente como mandado. Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito  
CONCLUSÃO  
Nesta data faço os presentes autos conclusos para o Drª. Sarita von Röeder Michels. 
Guaraí, 11/11/2009. Escrivão/Escrevente  

 
(6.6) DESPACHO - nº 63-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0011.1347-4/0  
Requerentes: JANETE CLAIR MARTINS SILVA E DAVI VIEIRA DA SILVA  
Advogado: Sem assistência  
Requerido: JOSÉ CARLOS MARTINS  
Considerando que as férias dos servidores deste Juizado serão usufruídas no mês de 
janeiro de 2010, REDESIGNO a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 
dia 02.02.2010, às 15:30. Publique-se e intime-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo 
cópia do presente como mandado. Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO - nº 64-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0011.1341-5/0  
Requerente: OSVALDO IMBIRIBA GUERREIRO FILHO  
Advogado: Dr. Ildefonso Domingos Ribeiro Neto  
Requerida: TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA  
Considerando que as férias dos servidores deste Juizado serão usufruídas no mês de 
janeiro de 2010, REDESIGNO a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 
dia 02.02.2010, às 16:00. Publique-se e intime-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo 
cópia do presente como mandado. Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito  
CONCLUSÃO  
Nesta data faço os presentes autos conclusos para o Drª. Sarita von Röeder Michels. 
Guaraí, 11/11/2009. Escrivão/Escrevente  

 
(6.6) DESPACHO - nº 66-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0010.7202-6/0  
Requerente: MARIA JOSÉ PEREIRA DE MELO  
Advogado: Defensoria Pública de Guaraí-TO  
Requerido: BANCO INTERMEDIUM S/A  
Considerando que as férias dos servidores deste Juizado serão usufruídas no mês de 
janeiro de 2010, REDESIGNO a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 
dia 09.02.2010, às 13:30. Publique-se e intime-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo 
cópia do presente como mandado. Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO - nº 61-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0010.7212-3/0  
Requerente: JOSÉ MAURO DE SOUSA  
Advogado: Sem assistência  
Requeridos: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA E FLÁVIO FERREIRA DA SILVA  
Considerando que as férias dos servidores deste Juizado serão usufruídas no mês de 
janeiro de 2010, REDESIGNO a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 
dia 02.02.2010, às 14:30. Publique-se e intime-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo 
cópia do presente como mandado. Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito  
 
(6.6) DESPACHO - nº 65-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0010.7218-2/0  
Requerente: MARIA DARC GONÇALVES ANDRADE  
Advogado: Sem assistência  
Requerida: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS (SANEATINS)  
Considerando que as férias dos servidores deste Juizado serão usufruídas no mês de 
janeiro de 2010, REDESIGNO a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 
dia 04.02.2010, às 16:00. Publique-se e intime-se (SPROC e DJE). Intime-se, servindo 
cópia do presente como mandado. Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder 
Michels Juíza de Direito  

 

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
(6.6) DESPACHO - nº 82-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0006.7171-6/0  
ação: Declaratória.  
requerente: Leonardo Oliveira Coelho.  
advogado: Dr. Jose Ferreira Teles.  
requerido: Banco Fiat S/A  
advogada da contestação: Dra Núbia Conceição Moreira.  
Considerando o comparecimento do Requerente perante o Balcão de atendimento (fls.72) 
e a informação de que o presente feito encontra-se incluso na pauta de audiências, 
designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02.12.2009, às 14:30. 
Publique-se. Intimem-se (SPROC e DJE).  
Guaraí, 11 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
(6.6) DESPACHO - nº 83-11  

 
AUTOS Nº. 2009.0008.4984-1/0  
ação: Reclamação.  
Requerente: Izaias Alves Coelho.  
Requerida: Redetech Equipamentos Esportivos.  
Considerando que a Reclamada foi regularmente intimada, em 11.09.09, para comparecer 
à audiência designada para o dia 22.09.2009 (fls. 17/vº), não comparecendo, aplicam-se 
os efeitos da revelia.  
Considerando que a revelia, no âmbito dos Juizados Especiais é relativa e que, nestes 
autos, há necessidade do depoimento pessoal do Autor, designo o dia 17.11.2009, às 
14:00, para a oitiva do mesmo.  
Publique-se. Intime-se (SPROC e DJE), servindo cópia do presente como 
mandado.Guaraí, 12 de novembro de 2009. Sarita von Röeder Michels Juíza de Direito  

 
RECURSO INOMINADO  

 
INTERPOSTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA  
PROCESSO Nº. 2009.0001.2428-6  
Data da Sentença 09/10/2009. DATA DA INTIMAÇÃO EM AUDIENCIA 10/09/200  
Fls. Sentença 97/115 TRANSITO JULGADO 22/10/2009  
REQUERENTE/RECORRIDO: ANTONIO JOSE DA COSTA.  
ADVOGADO: Dr. Ildefonso Domingos Ribeiro Neto.  
REQUERIDA/RECORRENTE: AMERICEL S.A e BCP TELECOMUNICAÇÕES.  
ADVOGADO: Dr. Andrés Caton Kopper Delgado  
RECURSO INTERPOSTO EM: 26/10/2009 ( fls. 102/115).  
PAGAMENTO DO PREPARO NÃO HOUVE PAGAMENTO DE PREPARO.  
INTIMAÇÃO PARA CONTRA RAZÕES  
DATA: 12/11/2009  
REQUERENTE/RECORRIDA: ANTONIO JOSE DA COSTA.  
ADVOGADO: Dr. Ildefonso Domingos Ribeiro Neto.  
RESPOSTA:  
“A Secretaria deste JECC/Guaraí notifica aos interessados de que, nestes autos, foi 
interposto RECURSO INOMINADO pela Recorrente AMERICEL S.A e BCP 
TELECOMUNICAÇÕES, ficando o Recorrente, ANTONIO JOSE DA COSTA, por seu 
advogado Dr Ildefonso Domingos Ribeiro Neto, intimado para, no prazo de dez (10) dias, 
apresentar as contra-razões que tiver. Esgotado este prazo, com ou sem resposta, serão 
os autos conclusos.”Eu.........Eliezer Rodrigues de Andrade, Escrivão em Substituição. 
Guaraí-TO, 12 de novembro de 2009.  

 

GURUPI 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, intimadas para o que adiante se vê, tudo nos 

termos do artigo 236 do CPC: (Intimações conforme o Provimento 006/90,003/00 e 036/02 
da CGJ,-TO).  

 
1- AÇÃO – SERVIDÃO CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO – 2009.0011.1189-
7  
Requerente: Isaú Luiz Rodrigues Salgado  
Advogado(a): Ana Alaíde Castro Amaral Brito OAB-TO 4063  
Requerido: Marlene de Souza Barbosa Farias e Fábio Souza Barbosa  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para a audiência de justificação designada para 
o dia 16/11/2009 às 14h, devendo o autor conduzir suas testemunhas.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, intimadas para o que adiante se vê tudo nos 

termos do artigo 236 do CPC:  
 

1- AÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 2009.0008.1770-2  
Requerente: Jarlene Lopes de Lima  
Advogado(a): Hellen Cristina P da Silva OAB-TO 2510  
Requerido(a): Júlio César Rosilho  
Advogado(a): Marlúzia Marques Pereira OAB-PA 12090  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “(...) Visando dar maior agilidade ao processo e considerando 
que a transação é renunciável e diante dos Princípios da Celeridade e Economia 
Processual, intimem-se as partes para manifestarem a intenção de transigir no prazo de 
10 dias sob pena de renúncia tácita. No mesmo ato, intimem-se as partes para 
manifestarem a intenção em produzir provas devendo especificá-las e justifica-las no 
mesmo prazo acima. Caso tal não seja feito por nenhuma das partes, conclua-se para 
julgamento por ordem de antiguidade. Mesmo que as provas sejam especificadas, caberá 
ao julgador verificar sua necessidade. Caso alguma das partes manifeste a intenção de 
transigir, conclua-se para designação de audiência preliminar. Não havendo acordo, serão 
julgadas as preliminares, serão fixados os pontos controvertidos e deferidas as provas 
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úteis ao julgamento, caso sejam especificadas pelas partes. Realizada a audiência 
preliminar, não havendo provas a serem produzidas ou sendo as mesmas indeferidas, os 
autos serão postos para julgamento por ordem de antiguidade. Cumpra-se. Esmar 
Custódio Vêncio Filho, Juiz de Direito.”  

 
2- AÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 2009.0008.1770-2  
Requerente: João Alves da Silva  
Advogado(a): Cristiana Lopes Vieira OAB-TO 2608  
Requerido: Banco Panamericano S/A  
Advogado(a): Annette Riveros OAB-TO 3066  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “(...) Visando dar maior agilidade ao processo e considerando 
que a transação é renunciável e diante dos Princípios da Celeridade e Economia 
Processual, e ainda, tendo em vista que, a princípio, as alegações das partes, baseiam-se 
em questão de direito, sem necessidade de produção de outras provas frente as já 
juntadas aos autos e aos apensos, intimem-nas para manifestarem a intenção de transigir 
no prazo de 10(dez)dias sob pena de renuncia tácita. No mesmo ato, intimem-se as partes 
para manifestarem a intenção em produzir provas devendo especificá-las e justifica-las no 
mesmo prazo acima. Caso tal não seja feito por nenhuma das partes, conclua-se. Mesmo 
que as provas sejam especificadas, caberá ao julgador verificar seus proveitos. Caso as 
partes manifestem a intenção de transigir, conclua-se para designação de audiência 
preliminar. Não havendo acordo, serão julgadas as preliminares, fixados os pontos 
controvertidos e deferidas as provas úteis ao julgamento, caso sejam especificadas pelas 
c2partes. Realizada a audiência preliminar, não havendo provas a serem produzidas ou 
sendo as mesmas indeferidas, ou autos serão postos para julgamento por ordem de 
antiguidade. Bem com fica parte autora intimada para no prazo legal se manifestar sobre a 
impugnação, devendo ainda apresentar sua contra-razões ao agravo retido de fls. 46/60.”  

 
3-AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 2009.0004.2913-3  
Requerente: José Gomes de Carvalho  
Advogado: Javier Alves Japiassú OAB-TO 905  
Requerido: 1º Florípedes Ferreira dos Santos, 2º Marcelino Gomes dos Santos Carvalho, 
3º Rosa Maria dos Santos Carvalho, 4º Graciliano Gomes dos Santos Carvalho, 5º 
Reinaldo dos Santos Carvalho e 6º Salma dos Santos Carvalho Sousa  
Advogado(a): Neuton Jardim dos Santos OAB-TO 3917 -Defensoria Pública  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Sobre a habilitação de fls. 71/8, diga os requeridos em 10 
dias. Em não havendo oposição, visando dar maior agilidade ao processo e diante dos 
Princípios da Celeridade e Economia Processual, intimem-nas para manifestarem a 
intenção em produzir provas, devendo especificá-las e justifica-las no mesmo prazo de dez 
dias. Caso tal não seja feito por nenhuma das partes, conclua-se para julgamento por 
ordem de antiguidade. Mesmo que as provas sejam especificadas, caberá ao julgador 
verificar seus proveitos. Deferidas as provas úteis ao julgamento, caso sejam 
especificadas pelas partes, realizar-se-á a audiência de instrução e julgamento. Não 
havendo provas a serem produzidas ou sendo as mesmas indeferidas, os autos serão 
postos para julgamento por ordem de antiguidade. Cumpra-se. (Ass.) Esmar Custódio 
Vêncio Filho – Juiz de Direito”  

 
4- AÇÃO: CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR – 2008.0006.4572-5  
Requerente: Judite Roxo de Aguiar  
Advogado(a): Javier Alves Japiassú OAB-TO 905  
Requerido(a): Esmeralda Correa de Aguiar  
Advogado(a): Aldair Cândido de Souza OAB-SP 201.321  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “(...)visando dar maior agilidade ao processo e considerando 
que a transação é renunciável e diante dos Princípios da Celeridade e Economia 
Processual, intimem-se as partes para manifestarem a intenção em transigir no prazo de 
dez dias sob pena de renúncia tácita. No mesmo ato, intimem-se as partes para 
manifestarem a intenção em produzir provas devendo especificá-las e justifica-las no 
mesmo prazo. Caso tal não seja feito por nenhuma das partes, conclua-se. Mesmo que as 
provas sejam especificadas, caberá ao julgador verificar seus proveitos. Caso as partes 
manifestem a intenção de acordar, conclua-se para designação de audiência preliminar. 
Não havendo acordo, serão fixados os pontos controvertidos e deferidas as provas úteis 
ao julgamento, caso sejam especificadas pelas partes. Realizada a audiência preliminar, 
não havendo provas a serem produzidas ou sendo as mesmas indeferidas, os autos serão 
postos para julgamento por ordem de antiguidade. Cumpra-se. (Ass.) Esmar Custódio 
Vêncio Filho – Juiz de Direito”  

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, intimadas para o que adiante se vê, tudo nos 

termos do artigo 236 do CPC: (Intimações conforme o Provimento 006/90,003/00 e 036/02 
da CGJ,-TO).  
 
1- AÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 2009.0008.1770-2  
Requerente: João Alves da Silva  
Advogado(a): Cristiana Lopes Vieira OAB-TO 2608  
Requerido: Banco Panamericano S/A  
Advogado(a): Annette Riveros OAB-TO 3066  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para no prazo legal se manifestar sobre a 
impugnação, devendo ainda apresentar sua contra-razões ao agravo retido de fls. 46/60.  
 
2-AÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 6.394/06  
Exequente: João Pedro Tavares da Silva  
Advogado(a): Juscelir Magnago Oliari OAB-TO 1.103  
Executada: Marília Vieira de Oliveira  
Advogado(a): Ivanilson Marinho OAB-TO 3298  
Arrendatário: André Luiz Nunes Vasconcelos  
Advogado: Bráulio Glória Araújo OAB-TO 481  
INTIMAÇÃO: Ficam ambas as partes intimadas da suspensão dos autos até o vencimento 
do acordado, bem como fica o exequente Bráulio intimado para dizer se o levantamento 
representa a extinção do cumprimento de sua sentença. Fica também intimada a parte 
exequente João Pedro Tavares da Silva por sua advogada, da penhora de fls. 249, para 
impugnar no prazo legal.  

 

3- AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 6.110/04  
Requerente: José Filho Ferreira de Souza  
Advogado(a): Odete Miotti Fornari OAB-TO 740  
Requerido(a): Ivan Nunes da Silva e Itaú Seguros S/A  
Advogado(a): 1º requerido: Ciran Fagundes Barbosa OAB-TO 919; 2º requerido: Jacó 
Carlos Silva Coelho OAB-TO 3.678  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para se manifestar sobre a consulta renajud de 
fls. 247 sendo que caso haja interesse deverá indicar o endereço para penhora, apreensão 
e depósito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de arquivamento.  

 
4- AÇÃO: ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 5.276/01  
Requerente: José Ferreira da Silva  
Advogado(a): Hainer Maia Pinheiro OAB-TO 2.929  
Requerido(a): B Luz Ltda.  
Advogado(a): Ricardo Ilton Correia Santos OAB-PI 3047  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para comprovar a existência e propriedade do 
veículo indicado às fls. 182, item “I”, tendo em vista que o mesmo não apareceu na 
consulta renajud realizada às fls. 187, bem como fica intimado que os ofícios requeridos 
em fls. 182, item “III” e fls. 183, item “V”, deverão ser providenciados pelo próprio autor, 
advertindo que a presente execução encontra-se voltada tão somente à pessoa jurídica B 
Luz Ltda. e não a seus sócios, conforme despacho de fls. 186.  

 
5- AÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – 2008.0005.4486-4  
Requerente: Jurgen Wolfgang Fleischer  
Advogado(a): Frederico Gustavo Fleischer OAB-GO 22.258  
Requerido(a): Arquivoonline  
Advogado(a): Raimundo Nonato Fraga Sousa OAB-TO 476  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para demonstrar a inexistência de bens 
conhecidos da requerida, por meio de certidão do CRI e DETRAN, no prazo de 20 dias. 
Bem como fica intimada que o ofício à receita federal é meio de exceção, devendo esgotar 
todos os meios disponíveis para buscar a localização de bens da devedora.  

 
6-AÇÃO: ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – 2.738/95  
Requerente: João Pereira da Silva  
Advogado(a): Leonardo Meneses Maciel OAB-TO 4221  
Requerido: Agropecuária Campo Guapo S/A  
Advogado(a): Mário Antônio Silva Camargos OAB-TO 37-B  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para habilitar a meeira no prazo de 10 dias sob 
pena de extinção.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, intimadas para o que adiante se vê, tudo nos 

termos do artigo 236 do CPC: (Intimações conforme o Provimento 006/90,003/00 e 036/02 
da CGJ,-TO).  

 
1-AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 5.278/01  
Requerente: Deuseli Alves Dourado Schneider e Benedito Alves Dourado  
Advogado(a): Benedito Alves Dourado OAB-TO 932  
Requerido(a): Banco Bradesco S/A., Massa Falida de Pontual Leasing S/A Arrendamento 
Mercantil e Banco Finasa (antigo Continental)  
Advogado(a): 1º requerido: Mário Lúcio Marques Júnior OAB-MG 74.450; 2º requerido: 
Alfredo Luiz Kugelmas OAB-SP 15.335; 3º requerida: Miriã Pereira de Araújo OAB-TO 
2793-A  
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerida intimada para impugnar a penhora de fls. 53, no prazo 
legal.  

 
2-AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO – 2008.0011.1810-9  
Requerente: Banco Finasa S/A  
Advogado(a): José Martins OAB-SP 84.314  
Requerido(a): Maria Aparecida da Silva Santos  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 
57verso, bem como para efetuar o pagamento da locomoção do oficial de justiça que 
importa em R$ 196,80(cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), conforme consta 
na certidão acima mencionada.  

 
3- AÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – 6.125/05  
Exequente: PCS Fosfatos do Brasil Ltda.  
Advogado(a): Luiz Tadeu Guardiero Azevedo OAB-TO 116-A  
Executado: Minersal Industrial de Sal Mineral Ltda – ME, Claudionor Mendes Pereira e 
Cláudia Consuelo Carvalho Pereira  
Advogado(a): Valdir Haas OAB-TO 2.244  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada da petição da senhora oficiala de justiça de fls. 
80/82, para efetuar o pagamento da locomoção, no prazo de 20(vinte) dias, sob pena de 
extinção.  

 
4- AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS – 5.209/00  
Requerente: Neurivan Carneiro Neres  
Advogado(a): Henrique Pereira dos Santos OAB-TO 53  
Requerido: Expresso Açailândia e Sandro Divino Silva  
Advogado(a): Silvio Vitor de Lima OAB/MA 5.141  
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerida intimada da penhora de fls. 490, dos valores 
bloqueados via bacen-jud, para caso queira impugnar, bem como fica intimado para no 
prazo de 05(cinco) dias, informar onde possui contas bancárias com saldo, investimentos 
financeiros ou outros bens suficientes para garantir o Juízo, respeitando a ordem de 
gradação conforme artigo 656, § 1º c/c artigo 600, inciso IV e com artigo 14, incisos II e V, 
parágrafo único do CPC, sob pena de multa de 20% sobre o valor executado, excluído o 
que já se encontra penhorado, por atender contra o feito executivo e dignidade da justiça.  

 
5-AÇÃO: EMBARGOS DO DEVEDOR – 2009.0010.5742-6  
Embargante: A P Rodovalho e Cia Ltda ME/Supermercado Primo e Arimondes Pedro 
Rodovalho  
Advogado(a): Gislene Mariana Rodovalho  
Requerido(a): Banco Bradesco S/A  
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Advogado(a): Osmarino José de Melo OAB-TO 779  
INTIMAÇÃO: Fica a parte embargante intimada para emendar sua inicial, corrigindo o 
valor atribuído à causa, no prazo de 10(dez) dias, procedendo à complementação do 
preparo no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção.  

 
6-AÇÃO: ORDINÁRIA DE REVISÃO E SUSTAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL 
COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DE LIMINAR – 2009.0010.7598-0  
Requerente: Carlos Aparecido da Silva  
Advogado(a): Fernando Corrêa de Guamá OAB-TO 3993  
Requerido(a): Luiz Barbosa Aguiar  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para emendar o valor da causa, o qual deve 
corresponder ao total do valor que entende ser devido, juntando cálculo, devendo, no 
mesmo prazo de 10 dias, proceder ao preparo sob pena de extinção, bem como do 
indeferimento do pedido de justiça gratuita.  

 

2ª Vara Cível 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
 
O Doutor SAULO MARQUES MESQUITA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Gurupi, no exercício de suas atribuições legais etc.  
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 

por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, processam-se os Autos da Ação Ordinária de 
Revisão de Contratos Bancários – Processo n.º 7458/05 que MÁRCIA MARIA DE JESUS 
– EMPRESA INDIVIDUAL move em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., e, por este 
meio INTIMA a requerente, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, proceder ao recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinqüenta reais) referente ao remanescente da taxa judiciária, a fim de possibilitar o 
julgamento do feito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o 
presente edital e publicado na forma da lei Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos treze (13) dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
nove. Eu, Iva Lúcia Veras Costa – Escrivã, digitei e subscrevo.  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, e seus procuradores, intimados para o que 

adiante se vê, tudo nos termos do artigo 236 do CPC (intimações conforme Provimento 
009/2008 da CGJ-TO):  

 
1. AUTOS N.º: 7548/05  
Ação: Execução de Contrato  
Requerente: Márcio Borges Campos  
Requerente: Soraia Rodrigues de Souza  
Advogado(a): Dr. Mário Antônio Silva Camargos  
Requerido(a): Nelson Barbosa de Souza  
Requerido(a): Cláudio Antônio Silva  
Advogado(a): Dr. Nadin El Hage  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: (...) Atento às alegações das partes, fixo o seguinte ponto 
controvertido, sobre o qual incidirá a produção de provas: Inadimplemento contratual dos 
réus. Defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 
julgamento para o dia 26 de novembro, às 14:30 horas. Gurupi, 12 de novembro de 2009. 
(ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
2. AUTOS N.º: 7034/03  
Ação: Cobrança  
Requerente: Banco do Brasil S.A.  
Advogado(a): Dr. Antônio Pereira da Silva  
Requerido(a): Garra Som Com. Varejista de Peças e Acessórios p/ Veículos Ltda. e outros  
Advogado(a): Dr. Fabrício Silva Brito  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: É necessário chamar o processo à ordem, pois se trata de 
ação de conhecimento e não de execução, como erroneamente levou a crer a petição de 
fls. 89. Os réus, inclusive, foram citados por edital, tendo a curadora nomeada 
apresentado contestação. Digam as partes, em 05 (cinco) dias, se há provas a serem 
produzidas. Gurupi, 17 de novembro de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de 
Direito.  

 
3. AUTOS N.º: 2009.0010.7672-2/0  
Ação: Cobrança  
Requerente: Thomaz Evangelista  
Advogado(a): Dr. Fernando Corrêa de Guamá  
Requerido(a): WG Eletro S.A.  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se o autor para, em 10 (dez) dias, apresentar 
comprovante de renda, a fim de possibilitar o exame do pedido de assistência judiciária. 
Gurupi, 11 de novembro de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
4. AUTOS N.º: 2009.0002.8039-3/0  
Ação: Declaratória de Rescisão Contratual  
Requerente: Locar Veículos Ltda. - ME  
Advogado(a): Dr. Valdir Haas  
Requerido(a): General Motors do Brasil Ltda.  
Advogado(a): Dr. Walter Ohofugi Junior  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Digam as partes, em 20 (vinte) dias, se pretendem produzir 
provas em audiência, especificando-as. Gurupi, 18 de agosto de 2009. (ass) Saulo 
Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
5. AUTOS N.º: 2008.0004.2740-0/0  
Ação: Anulatória  
Requerente: Lizete Geist Zamboni  
Advogado(a): Dr. Ronaldo Eurípedes de Souza  
Requerido(a): Ângelo Dexheimer Zamboni e outros  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 
acerca da certidão de fls. 88, cujo teor é o seguinte: (...) deixei de proceder a citação do 

requerido por não ser possível encontra-lo uma vez que o mesmo não mora no referido 
endereço.  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, e seus procuradores, intimados para o que 

adiante se vê, tudo nos termos do artigo 236 do CPC (intimações conforme Provimento 
009/2008 da CGJ-TO):  

 
1. AUTOS N.º: 7758/06  
Ação: Despejo por Falta de Pagamento  
Requerente: Maria Helena Gonçalves  
Advogado(a): Dra. Soraya Regina A. de A. Cardeal  
Requerido(a): FASAM – Fundação de Assistência ao Sudeste Amazônico  
Requerido(a): SASEP – Sociedade de Apoio às Ações de Saúde, Ensino e Pesquisa  
Advogado(a): Mateus Rossi Raposo  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Recolha a autora, em 30 (trinta) dias, o remanescente da taxa 
judiciária. Gurupi, 18 de agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
2. AUTOS N.º: 4560/95  
Ação: Busca e Apreensão  
Requerente: Mercantil do Brasil Financeira S.A.  
Advogado(a): Dr. Albery César de Oliveira  
Requerido(a): Valdemir de Sá  
Advogado(a): Dr. Mário Antônio Silva Camargos  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, e, de conseguinte, CONDENO o requerido 
VALDEMIR DE SÁ à entrega, em 24 (vinte e quatro) horas: a) dos dois veículos 
depositados e ainda não apreendidos, acima descritos, ou; b) alternativamente, do 
equivalente, em dinheiro, do débito remanescente, o qual importa em R$ 42.176,08 
(quarenta e dois mil cento e setenta e seis reais e oito centavos), a ser atualizado segundo 
a Tabela do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, acrescido de juros de 6% ao ano, 
desde a data do vencimento, ocorrido aos 02 de maio de 1995. Condeno o réu, outrossim, 
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% 
sobre o valor da condenação, devidamente corrigidos desde o ajuizamento da ação, nos 
termos da Súmula n.º 14 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação aos réus ANTÔNIO 
DILSON RIBEIRO PRUCIANO e SÔNIA MÁRCIA DE SÁ, homologo a desistência, e, com 
fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro extinto o 
processo quanto a tais. Dado o considerável decurso de tempo, fica, desde logo, 
autorizada a prática dos atos necessários para a alienação do veículo já apreendido. 
Expeça-se o necessário. P.R.I. Gurupi, 13 de abril de 2009. (ass) Saulo Marques 
Mesquita. Juiz de Direito.  

 
3. AUTOS N.º: 5822/98  
Ação: Execução de Sentença  
Exeqüente: José Pinto de Albuquerque  
Advogado(a): Dr. Alessandro de Paula Canedo  
Executado(a): Maurílio da Costa Parrião  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Manifeste-se o exeqüente, em 30 (trinta) dias. Gurupi, 18 de 
agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
4. AUTOS N.º: 7845/07  
Ação: Usucapião  
Requerente: Maria Alcenir Ferreira Gonçalves  
Advogado(a): Dra. Kárita Barros  
Requerido(a): Valdecir Trabuco e Mary Inês Fernandes Trabuco  
Advogado(a): em causa própria  
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada para, no prazo de 20 (vinte) dias, promover a 
citação da menor Lorena Ferreira Brito, para que a mesma integre a ação.  

 
5. AUTOS N.º: 7765/06  
Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais  
Requerente: Maria Josélia Evangelista Rocha  
Advogado(a): Dra. Odete Miotti Fornari  
Requerido(a): Banco Fininvest S.A.  
Advogado(a): Dra. Marinólia Dias dos Reis  
Requerido(a): Lojas Arapuã Ltda.  
Advogado(a): Dr. Ivanilson da Silva Marinho  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Acolho a peça de fls. 104 como desistência da ação em 
relação à ré Banco Fininvest S.A., motivo pelo qual julgo extinto o processo em relação à 
sua pessoa. Comunique-se ao Distribuidor. Digam as partes, em 20 (vinte) dias, se 
pretendem produzir provas, especificando-as. Gurupi, 18 de agosto de 2009. (ass) Saulo 
Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
6. AUTOS N.º: 7850/07  
Ação: Cautelar de Arresto  
Requerente: Manuel Martins Carneiro da Silva  
Advogado(a): Dr. Durval Miranda Júnior  
Requerido(a): Ronaldo de Jesus Machado Mendes  
Advogado(a): Dr. Juliano Marinho Scotta  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Digam as partes, em 20 (vinte) dias, se pretendem produzir 
provas, especificando-as. Gurupi, 18 de agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. 
Juiz de Direito.  

 
7. AUTOS N.º: 2008.0007.0289-3/0  
Ação: Cobrança  
Requerente: Miguel Pinto Pereira  
Advogado(a): Dr. Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz  
Requerido(a): Companhia Excelsior de Seguros  
Advogado(a): Dr. Jacó Carlos Silva Coelho  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Ante o desinteresse do autor na produção de provas, intime-se 
a ré para, em 20 (vinte) dias, manifestar eventual interesse nesse sentido. Caso decorra 
“in albis”, inclua-se o feito na fila cronológica dos autos destinados a sentença. Cumpra-se. 
Gurupi, 23 de outubro de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  
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8. AUTOS N.º: 4328/95  
Ação: Execução  
Exeqüente: Mercantil do Brasil Financeira S.A.  
Advogado(a): Dr. Ibanor Antônio de Oliveira  
Executado(a): Agropecuária Campo Guapo S.A.  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Determino à escrivania que risque a manifestação de fls. 134-
v, pois não é dado ao advogado se manifestar diretamente nos autos, no verso de 
documento. Assim com o juiz somente despacha adiante de regular termo de conclusão, 
ao advogado só é permitido falar nos autos após termo de vista ou via protocolo. Reitere-
se, portanto, a intimação de fls. 134. P.R.I. Gurupi, 02 de outubro de 2009. (ass) Saulo 
Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
9. AUTOS N.º: 4328/95  
Ação: Execução  
Exeqüente: Mercantil do Brasil Financeira S.A.  
Advogado(a): Dr. Ibanor Antônio de Oliveira  
Executado(a): Agropecuária Campo Guapo S.A.  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica o exeqüente intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar 
interesse no prosseguimento do processo.  

 
10. AUTOS N.º: 2008.0005.8161-1/0  
Ação: Cautelar de Seqüestro  
Requerente: Cautelar de Seqüestro  
Advogado(a): Dr. Ciran Fagundes Barbosa  
Requerido(a): Geovane Martins Oliveira  
Advogado(a): Dr. Fabrício Silva Brito  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Manifeste-se o requerido, em 30 (trinta) dias. Gurupi, 18 de 
agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
11. AUTOS N.º: 2008.0006.2937-1/0  
Ação: Reivindicatória  
Requerente: Marilda Aguiar do Amaral  
Advogado(a): Dr. Jerônimo Ribeiro Neto  
Requerido(a): Luiz Roberto Taube e Catiane Sunta Rech Taube  
Advogado(a): Dr. Valdir Haas  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Presentes os respectivos pressupostos legais, recebo a 
apelação em seu duplo efeito. Às contra-razões. Ao decurso do prazo, encaminhem-se os 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Gurupi, 1º de setembro de 2009. (ass) 
Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
12. AUTOS N.º: 2008.0002.3731-7/0  
Ação: Reparação de Danos  
Requerente: Maria de Fátima Carneiro Leite  
Advogado(a): Dr. Hedgard Silva Castro  
Requerido(a): Olegário de Souza Lima  
Advogado(a): Dra. Ellen Christina Leonel de Paiva e Silva  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Tendo em vista os documentos juntados pela autora, intime-se 
o réu para, querendo, se manifestar em 05 (cinco) dias. Gurupi, 18 de agosto de 2009. 
(ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
13. AUTOS N.º: 7745/06  
Ação: Execução  
Exeqüente: Maria José Pereira Dias  
Advogado(a): Dr. Albery César de Oliveira  
Executado(a): Bonas Distribuidora de Carnes Ltda.  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Fica a exeqüente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
se manifestar acerca do expediente de fls. 63.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Não foram localizados ativos, como adiante se vê. Manifeste-
se a exeqüente, em 30 (trinta) dias. Gurupi, 02 de novembro de 2009. (ass) Saulo 
Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
14. AUTOS N.º: 3092/91  
Ação: Execução  
Exeqüente: Terezinha Paulino Barbosa  
Advogado(a): Dra. Ellen Chistina Leonel de Paiva e Silva  
Executado(a): João Alberto Ribas Soares  
Advogado(a): Dr. Mário Antônio Silva Camargos  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se o exeqüente para impulsionar o processo, em 20 
(vinte) dias. Gurupi, 19 de agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
15. AUTOS N.º: 7857/07  
Ação: Cobrança  
Requerente: Posto Dallas Comércio de Derivados de Petróleo  
Advogado(a): Dr. Marcelo Palma Pimenta Furlan  
Requerido(a): Gessivaldo Dias de França e Francisco Margarino Quinques Nunes  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se o autor para, em 30 (trinta) dias, comprovar a 
publicação do edital, sob pena de extinção. Gurupi, 18 de agosto de 2009. (ass) Saulo 
Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
16. AUTOS N.º: 2009.0000.7687-7/0  
Ação: Monitória  
Requerente: Pneuaço Comércio de Pneus de Porangatu Ltda.  
Advogado(a): Dr. Ronivan Peixoto de Morais  
Requerido(a): Wilton Rodrigues da Costa  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Manifeste-se a autora, em 30 (trinta) dias. Gurupi, 19 de 
agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
17. AUTOS N.º: 5249/97  
Ação: Execução  
Exeqüente: Petrobrás Distribuidora S.A.  

Advogado(a): Dr. Dirceu Marcelo Hoffmann  
Executado(a): Transportes Lírio Ltda.  
Advogado(a): Júlio Solimar Rosa Cavalcanti  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Manifeste-se a exeqüente em 20 (vinte) dias. Gurupi, 19 de 
agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
19. AUTOS N.º: 5353/97  
Ação: Execução de Sentença  
Exeqüente: Dirceu Marcelo Hoffmann  
Advogado(a): Dr. Fabiano dos Reis Taino  
Executado(a): Transportes Lírio Ltda.  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Não foram localizados ativos na consulta via Bacenjud. 
Manifeste-se o exeqüente, em 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Gurupi, 31 de agosto de 2009. 
(ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
20. AUTOS N.º: 3401/92  
Ação: Execução  
Exeqüente: Petrobrás Distribuidora S.A.  
Advogado(a): Dr. André Ricardo Tanganeli  
Executado(a): Silveira e Mariano Ltda.  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se a exeqüente para impulsionar o processo no prazo 
de 30 (trinta) dias. Gurupi, 19 de agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de 
Direito.  

 
21. AUTOS N.º: 2009.0005.3433-6/0  
Ação: Execução  
Exeqüente: Pneuaço Comércio de Pneus de Gurupi Ltda.  
Advogado(a): Dr. Jésus Fernandes da Fonseca  
Executado(a): Luiz Humberto Manzan  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a exeqüente intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar 
acerca da certidão de fls. 59-v, cujo teor é o seguinte: sendo aí, deixei de proceder a 
citação do executado por não haver encontrado, tendo sido informado que o mesmo está 
residindo no Estado do Mato Grosso.  

 
22. AUTOS N.º: 7191/03  
Ação: Exibição de Documentos  
Requerente: Presidente Derivados de Petróleo Ltda.  
Advogado(a): Dra. Indiara Dias  
Requerido(a): Petrobrás Distribuidora S.A.  
Advogado(a): Dr. Murilo Sudré Miranda  
INTIMAÇÃO: Foi encaminhada ordem de bloqueio via Bacenjud, como adiante se vê, no 
entanto, nenhum ativo foi localizado. Manifeste-se o exeqüente, em 20 (vinte) dias. 
Cumpra-se. Gurupi, 09 de outubro de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
23. AUTOS N.º: 607/84  
Ação: Execução  
Exeqüente: Planagri Empreendimentos Agropecuários Ltda.  
Advogado(a): Dr. João Gaspar Pinheiro de Sousa  
Executado(a): Francisco João Machado Peixoto Júnior  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins.  

 
24. AUTOS N.º: AUTOS N.º: 2009.0011.1236-2/0  
Ação: Embargos à Execução  
Embargante: Cristiano Inácio de Oliveira Lobo  
Advogado(a): Dr. Durval Miranda Júnior  
Embargado(a): Êxito Factoring Fomento Mercantil Ltda.  
Advogado(a): Dr. Hainer Maia Pinheiro  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo. 
Intime-se, o embargado para, querendo, impugnar em 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 
Gurupi, 10 de novembro de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
25. AUTOS N.º: 7731/06  
Ação: Homologação de Penhora Legal  
Requerente: Maura Divina Camargos  
Advogado(a): Dra. Janay Garcia  
Requerente(a): Adir Bello  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada para proceder à retirada, em cartório, do edital de 
citação, a fim de providenciar sua publicação.  

 
26. AUTOS N.º: 2009.0008.1695-1/0  
Ação: Monitória  
Requerente: Granel Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.  
Advogado(a): Dra. Karita Carneiro Pereira  
Requerido(a): Francisco Leandro Sanches Silva  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a requerente intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar 
acerca da certidão de fls. 31-v.  

 
27. AUTOS N.º: 7211/04  
Ação: Execução  
Exeqüente: Paragás Distribuidora Ltda.  
Advogado(a): Dr. Antônio Neres de Jesus e Souza  
Executado(a): Revenda Distribuidora de Gás Ltda.  
Advogado(a): não constituído  
Executado(a): Helder Bueno Leal  
Advogado(a): Walace Pimentel  
Executado(a): Sandrei Alberto da Silva  
Advogado(a): não constituído  
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INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se a exequente para impulsionar o processo em 30 
(trinta) dias. Gurupi, 19 de agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
28. AUTOS N.º: 7708/06  
Ação: Execução  
Exeqüente: Pneuaço Comércio de Pneus de Gurupi Ltda.  
Advogado(a): Dr. Jésus Fernandes da Fonseca  
Executado(a): Sarah Cristina Argolo Lobo  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Manifeste-se a exequente, em 20 (vinte) dias. Cumpra-se. 
Gurupi, 19 de agosto de 2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

 
29. AUTOS N.º: 7463/07  
Ação: Indenização  
Requerente: Patrícia de Sousa Cruz  
Advogado(a): Dr. Pedro Carneiro  
Requerido(a): Herwigg Reinhard Gregor  
Requerido(a): Maria de Fátima Pereira de Freitas Gregor  
Advogado(a): Dr. Javier Alves Japiassú  
INTIMAÇÃO: Manifeste-se a exequente, em 15 (quinze) dias. Gurupi, 19 de agosto de 
2009. (ass) Saulo Marques Mesquita. Juiz de Direito.  

  

3ª Vara Cível 
  

BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 117/09  
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, e seus procuradores, intimadas dos atos 

processuais abaixo relacionados:(Intimações conforme o Provimento 009/08 e 036/02 
CGJ/TO)  

 
1. AUTOS NO: 2008.0006.2973-8/0  
Ação: Embargos A Execução  
Embargante: Daniel Sousa Pedroso  
Advogado(a): Ibanor Antonio de Oliveira, OAB/TO 128-B  
Embargado: Granel Comercio de Produtos Alimentícios Ltda  
Advogado(a): Mário Antonio Silva Camargos, OAB/TO 37  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Para inquirição das testemunhas arroladas pela requerida às 
fls. 125, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/12/09, às 14 horas. 
Intime. Gurupi, 28/10/09. Edimar de Paula, Juiz de Direito.”  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado da parte embargada intimada a recolher a locomoção do 
Oficial de Justiça para o cumprimento dos Mandados de Intimação extraído dos autos em 
epígrafe, que importa em R$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte centavos), devendo ser 
depositado na Conta Corrente n.º 9.306-8, do Banco do Brasil, agência n.º 0794-3, com a 
juntada do comprovante nos autos.  

 
2. AUTOS NO: 2.678/06  
Ação: Execução de Sentença  
Requerente: Sociedade Visão de Ensino Ltda  
Advogado(a): Pámela M. S. Novais Camargos Marcelino Salgado, OAB/TO 2252  
Requerida: Maria Helena C. Mendonça  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado da parte requerente intimada a recolher a locomoção do 
Oficial de Justiça para o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação extraído dos 
autos em epígrafe, que importa em R$ 72,00 (setenta e dois centavos), devendo ser 
depositado na Conta Corrente n.º 9.306-8, do Banco do Brasil, agência n.º 0794-3, com a 
juntada do comprovante nos autos.  

 
3. AUTOS NO: 2009.0006.2532-3/0  
Ação: Embargos de Terceiros c/ Pedido de Liminar  
Requerente: Antonio Lisboa da Cruz Neto  
Advogado(a): Wilmar Ribeiro Filho, OAB/TO 644  
Requerido: Êxito Factoring Fomento Mercantil Ltda  
Advogado(a): Hainer Maia Pinheiro, OAB/TO 2929  
INTIMAÇÃO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Observa-se que o contrato em original, a 
cópia sentença proferida pela justiça do trabalho e parte dos extratos bancários 
documentos trazidos com a impugnação a contestação, já existiam quando do protocolo, 
os demais documentos foram produzidos depois do protocolo, são, portanto, documentos 
novos e são usados para combater a tese da defesa. Com relação ao contrato a cópia veio 
com a inicial, em razão da impugnação da autenticidade é direito do autor em juntar o 
original. Os extratos e a sentença visam contrapor os argumentos da defesa que assevera 
haver fraude na aquisição do imóvel, assim, nos termos do artigo 397 do Código de 
Processo Civil, não vejo motivo para desentranhar os documentos que acompanham a 
resposta a contestação, fls 41/59. A inicial não veio acompanhada de rol de testemunhas, 
o que leva a preclusão da produção de prova nesse sentido na forma do artigo 1050 do 
Código de Processo Civil. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para 
inquirição das testemunhas da embargada arroladas na defesa para o dia 14/12/2009 às 
14 horas. Intime e cientifique o requerido que a locomoção do oficial deverá ser recolhida 
em cinco (05) dias pena de presumir a desistência da prova. Gurupi, 10 de novembro de 
2009. Edimar de Paula, Juiz de Direito”  

 
4. AUTOS NO: 2008.0011.1030-2/0  
Ação: Obrigação de Fazer...  
Requerente: Espólio de Emerson Fonseca  
Advogado(a): Denise R. S. Fonseca, OAB/TO 1489  
Requerido: Banco da Amazônia S/A  
Advogado(a): Maurício Cordenonzi, OAB/TO 2.223-B  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Designo audiência de Conciliação para o dia 17/12/09, às 15 
horas. Intime. Gurupi, 05/11/09. Edimar de Paula, Juiz de Direito.”  

 
5. AUTOS NO: 2.392/05  
Ação: Usucapião  
Requerente: Djalma Soares Carvalho  
Advogado(a): Walace Pimentel, OAB/TO 1999 B  
Requerido: Espólio de Benedito da Silva Cerqueira e Ilnete Barbosa dos Santos  

Advogado(a): Arlinda Moraes Barros, OAB/TO 2766 e Ibanor Antonio de Oliveira 
OAB/TO128-B  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado Ibanor Antonio Oliveira intimada a recolher a locomoção do 
Oficial de Justiça para o cumprimento dos Mandados de Intimação extraído dos autos em 
epígrafe, que importa em R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos), devendo ser 
depositado na Conta Corrente n.º 9.306-8, do Banco do Brasil, agência n.º 0794-3, com a 
juntada do comprovante nos autos.  
 
6. AUTOS NO: 2009.0008.6225-2/0  
Ação: Renegociação e Repactuação de Contrato...  
Requerente: Leila Rodrigues Silva  
Advogado(a): Fernando Corrêa de Guamá, OAB/TO 3993-B  
Requerido: Banco BMG S/A  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: “Diz a autora ter firmado contrato de 
financiamento para aquisição de veículo e por motivos de exageros no contrato, como taxa 
de juros abusivos e encargos acessórios, todos segundo entende passíveis de 
questionamento judicial, tem dificuldades de quitar as prestações. Assevera ter interesse 
em manter a avença, todavia, em patamares suportáveis, por isso, oferece um depósito 
equivalente a 60% do valor do débito, visando a evitar a mora, no valor de R$ 306,90 
(trezentos e seis reais e noventa centavos). Diz não estar de posse do contrato. Juntou 
documentos pessoais, documentos do veículo adquirido e cópia do boleto bancário. É o 
relatório. Decido. Em um juízo de cognição sumária entendo ser possível acolher o pedido 
liminar em parte. Fundamenta-se: Não se trata de pedido de purgação da mora não mais 
permitida no caso em razão das mudanças inseridas no Decreto 911/69 pela lei n.º 
10.931/04. Por outro lado há indicação de exageros praticados nos contratos em tese 
passíveis de revisão, como, por exemplo, a possibilidade de cumulação da comissão de 
permanência e correção monetária e a capitalização de juros. Resta, portanto, presente 
em tese a prova do fumu boni iuris. De outra plana, a perda do veículo é eminente, uma 
vez que a inadimplência indica esse direito ao credor, com prejuízos de difícil reparação, 
presente o periculun in mora. Não se observa qualquer prejuízo ao banco, pois o débito 
permanecerá inalterado até sentença final e não se vê risco de irreversibilidade da liminar, 
pois o que se visa é simplesmente depositar valores em juízo para afastar a mora. De 
qualquer forma, o boleto bancário de fls 08, indica que desde fevereiro do corrente ano as 
parcelas vencem a cada dia 24, portanto, para afastar a mora o depósito deve 
corresponder a todos os meses em aberto até o presente mês de novembro de 2009. Isto 
posto, defiro a liminar para autorizar a autora a depositar em juízo o valor ofertado de R$ 
306,90 (trezentos e seis reais e noventa centavos) mensais referente a todos os meses 
em aberto, desde o início da avença, devidamente comprovado nos autos. Efetivado o 
depósito, cite a requerida para contestar em 15 (quinze) dias, pena de revelia. Intime. 
Gurupi, 10 de novembro de 2009. EDIMAR DE PAULA. JUIZ DE DIREITO.”  
 
7. AUTOS NO: 2009.0009.9646-1/0  
Ação: Ordinária de Revisão de Clausulas Contratuais...  
Requerente: Fabio André Alves Araújo  
Advogado(a): Gustavo da Silva Vieira , OAB/TO 4315  
Requerido: Banco Panamericano S/A  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: “Defiro recolhimento de custas até sentença, 
com exceção da locomoção do oficial de Justiça. Na revisão de contrato o valor da causa 
deve ser o valor do contrato, mesmo sem instruir a inicial com o instrumento, considerando 
que se trata de financiamento, o valor do contrato é o total financiado, portanto, o valor da 
causa deve corresponder ao montante referente a soma das parcelas do carnê. No que 
concerne ao pedido de tutela antecipada não há possibilidade de aferir as ilegalidades 
apontadas na inicial sem o contrato, por outro lado, mesmo considerando os juros de 
mercado não se pode deduzir que os valores pagos são suficientes para cobrir o 
empréstimo e todos os encargos devidamente aceitos como devidos na avença, dessa 
forma, somente mediante depósito ou caução real do valor que entende devido a princípio 
seria possível acolher o pedido. Ademais, o autor somente após quatro(04) meses de 
inadimplência requer a revisão do contrato com a suspensão de qualquer cobrança e sem 
oferecer qualquer garantia do pagamento ainda que dentro do devido, o que não se faz 
possível. Isto posto, por ora deixo de acolher o pedido de tutela antecipada. Cite para 
contestar em 15(quinze) dias pena de revelia. Intime. Gurupi, 04 de novembro de 2009. 
Edimar de Paula, Juiz de Direito.”  
 
8. AUTOS NO: 2009.0010.7647-1/0  
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito...  
Requerente: Devair José Teixeira  
Advogado(a): Ivanilson da Silva Marinho, OAB/TO 3298  
Requerido: Banco do Brasil S/A  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: “Diz o autor que o banco não compensou um 
dos depósitos por ele realizado na época do depósito, o que acarretou a devolução de 
cheques por insuficiência de fundos e inclusão de seu nome no CCF. Requer tutela 
antecipada para a exclusão. Analisando o extrato bancário trazido pelo autor ainda não 
vejo razão para a tutela antecipada. Fundamenta-se: Consta do extrato fls 29, que entre os 
dias 17/08/2009 e 19/08/2009, houve a compensação de cinco (05) cheques na conta 
corrente do autor, nos valores de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos reais) R$ 92,20 
(noventa e dois reais) R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) e R$ 630,57 (seiscentos 
e trinta reais e cinqüenta e sete centavos) respectivamente, desses houve a devolução de 
três, o requerido não incluiu a devolução do primeiro de maior valor na inicial, assim, 
mesmo que o depósito tivesse sido efetivado no dia 17/08/2009, a priori, o primeiro 
cheque, o de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinqüenta reais) seria devolvido por 
insuficiência de fundos. Assim, deixo para analisar novamente o pedido de tutela 
antecipada para depois da fase de resposta do banco. Cite para contestar no prazo de 15 
(quinze) dias pena de revelia. Intime. Gurupi, 10 de novembro de 2009. EDIMAR DE 
PAULA. JUIZ DE DIREITO” TAMBÉM FICA INTIMADO o advogado da parte requerente 
intimada a recolher a locomoção do Oficial de Justiça para o cumprimento do Mandado de 
Citação extraído dos autos em epígrafe, que importa em R$ 6,40 (seis reais e quarenta 
centavos), devendo ser depositado na Conta Corrente n.º 9.306-8, do Banco do Brasil, 
agência nº 0794-3, com a juntada do comprovante nos autos.  
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9. AUTOS NO: 2.248/04  
Ação: Cobrança  
Requerente: Creuza dos Reis Batista e outros  
Advogado(a): Hainer Maia Pinheiro, OAB/TO  
Requerida: Banco Itaú S/A  
Advogado(a): Vinícius Ribeiro Alves Caetano, OAB/TO 2.040  
INTIMAÇÃO: Ficam a parte requerida intimada a se manifestar em 10(dez) dias sobre o 
laudo de avaliação, constante às fls. 596/597 dos presentes autos.  

 
10. AUTOS NO: 2008.0009.1592-7/0  
Ação: Cobrança  
Requerente: Alto Miudezas Comercial Ltda  
Advogado(a): Arlinda Moraes Barros, OAB/TO 2.766  
Requerido: Aguiar e Aguiar (Drogaria Goiás)  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “A citação no presente feito não exige Carta Precatória, 
dispendiosa e demorada. Cite por meio de AR, antes intime o autor a informar o endereço 
de forma detalhada, prazo 10(dez) dias. Gurupi, 15/10/09. Edimar de Paula, Juiz de 
Direito.”  

 
11. AUTOS NO: 2009.0011.2714-9/0  
Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Responsabilidade Civil...  
Requerente: Divino Fernandes da Cunha  
Advogado(a): Odete Miotti Fornari, OAB/TO  
Requerido: Banco Panamericano S/A  
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: “Defiro assistência judiciária. Diz o autor ter 
sido surpreendido ao ter conhecimento de sua negativação em razão de financiamento 
para aquisição de veículo junto ao requerido em outro Estado da Federação. Que a 
negativação vem lhe causando transtornos e requer a tutela antecipada para exclusão de 
seu nome. Como prova dos fatos consta dos autos somente as alegações do autor e 
reclamação junto ao Procon, o que é insuficiente para demonstrar prova inequívoca, 
requisito primeiro da tutela antecipada. Por outro lado, a negativação persiste por mais de 
10 (dez) meses, aguardar a resposta do requerido não irá acarretar maiores prejuízos ao 
autor. Isto posto, deixo para analisar a tutela antecipada para depois da fase de resposta 
do requerido. Cite para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, pena de revelia. Intime. 
Gurupi, 10 de novembro de 2009. Edimar de Paula, Juiz de Direito”  

 
12. AUTOS NO: 2.682/06  
Ação: Monitória  
Requerente: Lusa Araújo de Azevedo – Semear Adubos e Sementes  
Advogado(a): Durval Miranda Júnior, OAB/TO 3.681-A  
Requerido: Itelvino Pisoni  
Advogado(a): Rudinei Fortes Drumm, OAB/TO 1.285  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Para o depoimento pessoal das partes designo audiência para 
o dia 17/12/09, às 14 hs. Intime via advogado e pessoalmente sob a advertência de que o 
não comparecimento para prestar depoimento levará a confissão com relação à matéria de 
fato. Gurupi, 10/11/09. Edimar de Paula, Juiz de Direito”  

 
13. AUTOS NO: 2009.0010.2597-4/0 (antigo 2.076/03)  
Ação: Cumprimento de Sentença  
Requerente: Cetel Instalações Elétricas Ltda  
Advogado(a): Ana Alaíde Castro Amaral Brito, OAB/TO 4063  
Requerida: Valteir Putêncio Gomes  
Advogado(a): Paulo Idêlano, OAB/TO 352-A  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado da parte requerente intimada a recolher a locomoção do 
Oficial de Justiça para o cumprimento do Mandado de Avaliação, Remoção e Entrega 
extraído dos autos em epígrafe, que importa em R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta), 
devendo ser depositado na Conta Corrente n.º 9.306-8, do Banco do Brasil, agência n.º 
0794-3, com a juntada do comprovante nos autos.  

 
14. AUTOS NO: 2009.0011.1225-7/0 (antigo 1.451/00)  
Ação: Cumprimento de Sentença  
Requerente: Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - Celtins  
Advogado(a): Sergio Fontana, OAB/TO 701  
Requerida: Valdir de Paula Melo  
Advogado(a): Adriano Fernandes Moreira, OAB/TO 1772  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado da parte requerente intimada a recolher a locomoção do 
Oficial de Justiça para o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação extraído dos 
autos em epígrafe, que importa em R$ 22,40 (quatorze reais e quarenta), devendo ser 
depositado na Conta Corrente n.º 9.306-8, do Banco do Brasil, agência n.º 0794-3, com a 
juntada do comprovante nos autos.  

 
15. AUTOS NO: 2.877/07  
Ação: Cumprimento de Sentença  
Requerente: Venância Gomes Neta  
Advogado(a): Venância Gomes Neta, OAB/TO 83  
Requerido: Vaniza Mendes de Carvalho e outro  
Advogado(a): Maria Raimunda D. Chagas, OAB/TO 1.776  
INTIMAÇÃO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Ainda não se faz possível acolher a alegação 
de fraude á execução defendida pela autora, uma vez que se trata de bem móvel cuja 
propriedade se transfere com a mera tradição, ademais, a certidão do oficial de justiça 
indicando que no endereço informado reside outra pessoa, goza de fé pública. De 
qualquer forma, uma vez que no DETRAN a motocicleta indica como proprietária a 
requerida VANIZA MENDES CARVALHO, proceda ao bloqueio de transferência via 
RENAJUD. Intime. Gurupi, 30 de junho de 2009. Edimar de Paula, Juiz de Direito.”  

  

1ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

Ação Penal  
AUTOS Nº 2009.0011.4287-3  
Acusado: Rogelio Raidan dos Santos  
Advogado: Antônio Luiz Lustosa Pinheiro OAB-TO nº 711  

Vítima: Antônio de Jesus da Silva  
INTIMAÇÃO: Advogado  
“Intimo Vossa Senhoria a apresentar os memoriais nos autos em epígrafe, no prazo de 02 
(dois) dias.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Pedido de Relaxamento do Flagrante ou Concessão da Liberdade Provisória  
AUTOS Nº 2009.0010.3962-2  
Requerente(s): Antônio Carlos Lima Rego  
Advogado: Flásio Vieira Araújo OAB-TO nº 3.813  
INTIMAÇÃO: Advogado – Recolher custas  
“Intimo Vossa Senhoria a recolher as custas finais, referente aos autos descrito acima, no 
valor de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) conforme cálculo de custas finais do crime 
de fl. 54.”  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS  

 
AÇÃO PENAL Nº 2008.0001.7131-6  
Acusado: Lucas Pereira Lima Gomes  

 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal, Comarca 

de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.  
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, 

em especial o réu, que por este Juízo e Escrivania da 1ª Vara Criminal tramitam os autos 
de Ação Penal nº 2008.0001.7131-6, que Justiça Pública como autor move contra LUCAS 
PEREIRA LIMA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 18.10.1988, natural de Gurupi-
TO, filho de José Maria Gomes de Souza e Maria Eva Pereira Lima Gomes, atualmente 
em ‘lugar incerto e não sabido. Sendo denunciado de haver praticado o delito do Artigo 
155, § 4º, incisos I e IV, do CPB, e para que chegue ao conhecimento do acusado, 
expediu-se o presente Edital, ficando, assim, intimado do teor em síntese da sentença 
condenatória que segue:  
“... Do exposto, ... julgo procedente o pedido contido na denúncia e CONDENO ... LUCAS 
PEREIRA LIMA GOMES nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II 
ambos do Código Penal.  
... ‘’remanescendo então 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tornada definitiva 
pela ausência de outras circunstâncias, especiais ou genéricas, de aumento ou diminuição 
da sanção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c” do CP.  
Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do 
artigo 44, § 2º do Código Penal, pois o acusado preenche as condições objetivas e 
subjetivas para o benefício, da seguinte forma:  
I – Restritiva de Direitos: deverá o réu, no prazo correspondente à condenação, prestar 
serviços à comunidade nos termos do artigo 46 do CP, de modo que não lhe prejudique o 
sustento, conforme determinação do juízo da execução penal;  
II – Fica terminantemente proibido de freqüentar bares, boates e congêneres também pelo 
prazo da condenação, bem como de se fazer uso de bebida alcoólica nesse mesmo 
período.  
Condeno-lhe, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado à base de um 
trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato, devidamente corrigido por ocasião de 
seu pagamento.”  
Para conhecimento do acusado e de todos é passado o presente edital. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 12 de novembro de 2009. 
Eduardo Barbosa Fernandes – Juiz de Direito  

 

Vara de Família e Sucessões 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

PROCESSO: 8.013/04  
Autos: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS  
Requerente: L. O. T., menor representado por sua genitora, a Sra. L. T. P.  
Advogado: Supervisores do Escritório Modelo de Direito - Gurupi - TO.  
Requerido: L. P. C. A.  
Advogado: Dr. JANILSON RIBEIRO COSTA – OAB/TO nº 734.  
Objeto: Intimação dos advogados das partes para comparecer na audiência de instrução e 
julgamento designada nos autos em epígrafe para o dia 16/12/2009, às 14:00 horas, 
devendo comparecer acompanhado das partes e eventuais testemunhas, estas em 
número máximo de três.  

  
PROCESSO: 7.009/03  
Autos: Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente  
Requerente: J. A. G.  
Advogado: Dr.(a) Francisca Dilma Cordeiro – OAB/TO nº 1022  
Requerido: R. da S. G.  
Advogado: não constituído  
Objeto: Intimação da advogada da requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto ao despacho proferido nos autos às fls. 52, vº. DESPACHO:  
“Não é juridicamente possível venda ou adjudicação de bem registrado em nome de 
pessoa que não integra a lide. O imóvel que se pretende adjudicar está em nome de I. P. 
A. (fls. 19). O executado é R. da S. G. Intime-se o credor para que indique bem do 
devedor. Gupi, 06.11.09. dr.(a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário – Juíza de 
Direito.”  

  
PROCESSO: 10.828/07  
Autos: Habilitação de Crédito  
Requerente: Banco da Amazonia S/A  
Advogado: Dr.(a) Fernanda Ramos Ruiz – OAB/TO nº 1965  
Requerido: Espólio de Emerson Fonseca  
Advogado: Dr. (a) Denise Fonseca - OAB/TO nº 1.300  
Objeto: Intimação da advogada da requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto ao despacho proferido nos autos às fls. 95, vº. DESPACHO:  
“Prevê o artigo 20 § 1º do C. P. C., que ao decidir qualquer incidente ou recurso, o juiz 
condenará nas despesas o vencido e ao remeter as partes às vias ordinárias não se fixou 
parte vencida ou vencendora e sim remetem-se a lide ao rito próprio e inexistindo a 
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sucumbência não há como fixar honorários. Intime-se. Gpi, 13.08.09. dr.(a) Edilene Pereira 
de Amorim Alfaix Natário – Juíza de Direito.”  

  
PROCESSO: 9.575/06  
Autos: Inventário  
Requerente: Banco da Amazonia S/A  
Advogado: Dr.(a) Fernanda Ramos Ruiz – OAB/TO nº 1965  
Requerido: Espólio de Emerson Fonseca  
Advogado: Dr. (a) Denise R. S. Fonseca - OAB/TO nº 1489  
Objeto: Intimação da advogada da requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto ao despacho proferido nos autos às fls. 346,verso. DESPACHO:  
“Às últimas declarações. Gpi, 09.11.09. dr.(a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário – 
Juíza de Direito.”  

  
PROCESSO: 10.161/06  
Autos: Execução de Alimentos  
Requerente: N. D. N.  
Advogado: Dra. Hellen Cristina Peres da Silva - OAB/TO nº 2510  
Requerido: E. N.  
Advogado: não constituído  
Objeto: Intimação da advogada do requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto à sentença proferida às fls. 54.  
“Vistos etc... Nestes autos, instada a manifestar-se, a fim de dar andamento aos autos, a 
parte autora quedou-se inerte, tornando inviável o seguimento do feito. Ao exposto e com 
espeque no artigo 267, III do C.P.C., JULGO EXTINTOS OS PRESENTES AUTOS sem 
conhecimento do mérito. Ao Arquivo. Gurupi, 23 de setembro de 2009. dr.(a) Edilene 
Pereira de Amorim Alfaix Natário – Juíza de Direito.”  

  
PROCESSO: 2.202/95  
Autos: Inventário  
Requerente: Arpa-Agroindustria Paraíso  
Advogado: Dr. Henrique Pereira dos Santos - OAB/TO nº 53-B  
Requerido: Espólio de Pedro da Cruz Souto dos Santos  
Advogado: Dr. Adão Ferreira - OAB/TO nº 968  
Objeto: Intimação dos advogados para manifestarem nos autos em epígrafe quanto à 
sentença proferida nos autos às fls. 198.  
“Vistos etc. (...) Isto posto JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e 
juridicos efeitos a partilha nestes autos formulada, 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. cabendo a invenatriante a juntada de prova de quitações 
expedidas pelas Fazenda Públicas e o pagamento do imposto respectivo, devendo dos 
autos ser intimada a Fazenda Pública, e após, sejam expedidos os formais de partilha. 
Custas na forma da lei. P.R.I. e arquive-se apos as cautelas legais. Gurupi, 15 de outubro 
de 2009. dr.(a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário – Juíza de Direito.”  

  
PROCESSO: 8.407/04  
Autos: Inventário  
Requerente: Militão Formiga Neto  
Advogado: Dr. Wilton Batista - OAB/TO nº 3809  
Requerido: Espólio de Felix Pereira de Miranda  
Advogado: não constituído  
Objeto: Intimação do advogado do requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto à sentença proferida nos autos às fls. 54.  
“Vistos etc. (...) Isto posto JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e 
juridicos efeitos a partilha nestes autos formulada, 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. devendo dos autos ser intimada a Fazenda Pública, e 
após, ser pago o imposto causa mortis, ou juntado aos autos a iseção pelo fisco estadual, 
expeçam-se os formais de partilha. Custas na forma da lei. P.R.I. e arquive-se apos as 
cautelas legais. Gurupi, 30 de setembro de 2009. dr.(a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix 
Natário – Juíza de Direito.”  

  
PROCESSO: 9.308/05  
Autos: Regulamentação de Guarda definitiva e Visitas  
Requerente: M. R. dos S.  
Advogado: Dra. Meyre Hellen M. Mendes - OAB/TO nº 2114-B  
Requerido: C. F. dos S.  
Advogado: não constituido  
Objeto: Intimação da advogada do requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto à sentença proferida às fls. 40.  
“Vistos etc... Nestes autos, instada a manifestar-se, a fim de dar andamento aos autos, a 
parte autora quedou-se inerte, tornando inviável o seguimento do feito. Ao exposto e com 
espeque no artigo 267, III do C.P.C., JULGO EXTINTOS OS PRESENTES AUTOS sem 
conhecimento do mérito. Ao Arquivo. Gurupi, 21 de agosto de 2009. dr.(a) Edilene Pereira 
de Amorim Alfaix Natário – Juíza de Direito.”  

 
PROCESSO: 10.794/07  
Autos: Habilitação de Credito  
Requerente: Manoel Jorge Dias  
Advogado: Dr.(a) Venancia Gomes Neta – OAB/TO nº 2.507  
Requerido: Espólio de Reinaldo Gil Rosa  
Advogado: não constituído  
Objeto: Intimação da advogada do requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto ao pagamento de locomoção certificada às fls. 14, verso, no valor de R$ 257,60 
(duzentos e cinquenta e sete reias e sessenta centavos). Gurupi, 13 de novembro de 
2009. dr.(a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário – Juíza de Direito.”  

  
PROCESSO: 9.307/05  
Autos: Medida Cautelar de Busca e Apreensão de menor  
Requerente: M. R. dos S.  
Advogado: Dra. Meyre Hellen M. Mendes - OAB/TO nº 2114-B  
Requerido: C. F. dos S.  
Advogado: não constituido  
Objeto: Intimação da advogada do requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto à sentença proferida às fls. 40.  

“Vistos etc... Nestes autos, instada a manifestar-se, a fim de dar andamento aos autos, a 
parte autora quedou-se inerte, tornando inviável o seguimento do feito. Ao exposto e com 
espeque no artigo 267, III do C.P.C., JULGO EXTINTOS OS PRESENTES AUTOS sem 
conhecimento do mérito. Ao Arquivo. Gurupi, 21 de agosto de 2009. dr.(a) Edilene Pereira 
de Amorim Alfaix Natário – Juíza de Direito.”  

  
PROCESSO: 7.534/03  
Autos: Execução de Alimentos  
Requerente: C. M. R. J.  
Advogado: Dr.(a) Venância Gomes Neta – OAB/TO nº 2.507  
Requerido: C. M. R.  
Advogado: não constituído  
Objeto: Intimação da advogada do requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto ao auto de penhora, avaliação e depósito feito pelo senhor oficial de justiça às fls. 
124. Gurupi, 13 de novembro de 2009. dr.(a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário – 
Juíza de Direito.”  

  
PROCESSO: 2009.0000.4578-5/0  
Autos: CAUTELAR INCIDENTAL DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR  
Requerente: I. R. G.  
Advogado: Dr. CINEY ALMEIDA GOMES - OAB/TO nº 1181.  
Requerido: L. M. B.  
Advogado: Dr. ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA – OAB/TO nº 17.  
Objeto: Intimação dos advogados das partes para comparecerem na audiência de 
instrução e julgamento designada nos autos em epígrafe para o dia 11/12/2009, às 16:30 
horas, devendo comparecer acompanhado das partes e eventuais testemunhas, estas em 
número máximo de três.  

  

Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Fica o procurador do Requerente, intimado para o que adiante se vê, tudo nos termos 

do artigo 236 do CPC:  
 

AÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/ PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA 
EXECUÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL URBANO 
"INAUDITA ALTERA PARS"  
AUTOS Nº 12.465/04  
Requerente: ALUÍSIO GREGÓRIO MOTTA´JÚNIOR  
Advogado(a): DR. FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN  
Requerido(a): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
FINALIDADE: Intimar a parte autora a indicar de forma fundamentada a necessidade de 
produção de outras no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento.  

  
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO  

 
Fica o procurador do Requerente, intimado para o que adiante se vê, tudo nos termos 

do artigo 236 do CPC:  
 

AÇÃO – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE  
AUTOS Nº 200.0004.2314-7  
Requerente: GERALDO PEREIRA DE FREITAS  
Advogado(a): Dr. Carlos Aparecida Araújo  
Requerido(a): INSS  
FINALIDADE: Intimar o requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 
impugnando a contestação juntada nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.  

  
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO  

 
Fica o procurador do Requerente, intimado para o que adiante se vê, tudo nos termos 

do artigo 236 do CPC:  
 

AÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO  
AUTOS Nº 12.519/02  
Requerente: ÍNDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS MATÃO LTDA  
Advogado(a): Dr. Ibanor Oliveira  
Requerido(a): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
FINALIDADE: Intimar o autor da dizer se pretende instrução, justificando-a.  

  

Vara de Precatórias, Falências e Concordatas 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº : 2007.0010.6494-9  
Requerente : CARDOSO E MATOS LTDA  
Advogado : ROMEU ELI VIEIRA CAVALCANTE (OAB/TO 1254)  
Requerido/Réu : BANCO DO BRASIL S/A  
DESPACHO: "1- Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar quanto retorno dos autos. 2- Sem resposta no prazo acima assinalado, arquive-
se. Gurupi - TO., 10-11-2009. RONICLAY ALVES DE MORAIS - Juiz de Direito."  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
CARTA PRECATÓRIA Nº.: 2009.0008.8846-4  
Ação: BUSCA E APREENSÃO  
Juízo Deprecante: BELO HORIZONTE - MG  
Vara de Origem: 33ª VARA CÍVEL  
Processo de Origem: 0024 09 577235-6  
Finalidade: BUSCA E APREENSÃO  
Autor: 02 SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA  
Advogado: FLÁVIO NERY COUTINHO SANTOS CRUZ (OAB/MG 51.879) e AUGUSTO 
CANÇADO BICALHO (OAB/MG 97.852).  
Requerido/ Réu: LOCAMAQ COM. DE FERRAMENTAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA  
DESPACHO: "1- Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 
quanto ao teor da certidão de f. 16-v. 2. Não havendo resposta no mesmo prazo, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se. Gurupi - TO., 28-10-2009. RONICLAY ALVES 
DE MORAIS - Juiz de Direito."  
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TRANSCRIÇÃO DA CERTIDÃO: CERTIDÃO  
Em cumprimento ao respeitável mandado retro, após várias diligências a fim de localizar o 
novo endereço da requerida, Rua Beira Rio esquina com a Av. Goiás, após as 
formalidades legais, procedi à busca e apreensão de somente 04 compactadores de solo 
RS 65. demontados. podendo faltar peças menores e 02 motores para vibrador 220 volts, 
depositando-os em mãos do depositário indicado pela requerente, Sr. Rómulo Augusto 
Gusmão de Almeida, conforme o Auto de Busca, Apreensão e Depósito em anexo e 
integrante deste mandado. As demais máquinas não consegui encontrá-las, sendo 
informado pelo representante da requerida que as mesmas tinham sido locadas, estando 
na cidade de Alvorada/TO e Luis Eduardo Magalhães/BA.  
Na oportunidade, procedi à citação da requerida Locamaq Comércio de Ferramentas para 
Construção Ltda, na pessoa de seu representante legal, o Sr. Luis Carlos Nunes Lúcio, 
fazendo-lhe a leitura por todo o conteúdo do mandado, cópias da inicial e despacho do 
MM. Juiz, oportunidade em que lhe ofereci a contrafé que aceitou e lançou o ciente. Dou 
fé. SILASTERRA Oficial de Juftiça/Avaliador. Gurupi/TO, 19\de outubro de 2009. 

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0010.2680-6  
AÇÃO: Monitória  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.004884-4  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:DALETE LIMA MARTINS E OUTRO  
ADVOGADO: Bibiane Borges da Silva, OAB/TO N.º1.981-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 23 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.7538-3  
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.003186-8  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO E DEMAIS ATOS  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:LUCIVÂNIA VICENTE BORGES E OUTROS  
ADVOGADO: MAURO JOSE RIBAS, OAB/TO N.º 753-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 23 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.7539-1  
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.000378-3  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO E DEMAIS ATOS  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:OMEGA FUNDAMENTAL LTDA (COLÉGIO OMEGA) E OUTROS  
ADVOGADO: Bibiane Borges da Silva, OAB/TO N.º1.981-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 23 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0010.5653-5  
AÇÃO: Monitória  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.005408-0  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:CHRISTINA MACHADO FROES SILVA E OUTRO  
ADVOGADO: Bibiane Borges da Silva, OAB/TO N.º1.981-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 03 de novembro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0010.5652-7  
AÇÃO: Monitória  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.005444-7  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:WALLITA PEREIRA SOARES E OUTROS  

ADVOGADO: Bibiane Borges da Silva, OAB/TO N.º1.981-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 03 de novembro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.9589-9  
AÇÃO: Monitória  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.005407-7  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:ALESSANDRO DA SILVA SANTOS E OUTROS  
ADVOGADO: Bibiane Borges da Silva, OAB/TO N.º1.981-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 19 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.9588-0  
AÇÃO: Monitória  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.004424-0  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:ALEXANDER JOSÉ BUENO TELLES  
ADVOGADO: MAURO JOSÉ RIBAS, OAB/TO N.º753-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 19 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.7536-7  
AÇÃO: Monitória  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.004883-0  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:SYLVIO ANDRADE MACIEL DE SOUSA E OUTROS  
ADVOGADO: MAURO JOSE RIBAS, OAB-TO N.º 753-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 23 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.3550-0  
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial  
NÚMERO DE ORIGEM:2009.43.00.001616-6  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO E DEMAIS ATOS  
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REQUERIDO:CENTRO EDUCACIONAL TOCANTINS LTDA E OUTROS  
ADVOGADO: Bibiane Borges da Silva, OAB/TO N.º1.981-B  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 23 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.9663-1  
AÇÃO: Usucapião  
NÚMERO DE ORIGEM:0291/1999 (2005.0000.9665-4)  
JUÍZO DEPRECANTE: 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PALMAS-TO  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: INQUIRIÇÃO  
AUTOR: VALDELICE DE SOUZA PARRIÃO GONÇALVES  
REQUERIDO:MARIA DAS DORES BRAGA NUNES  
ADVOGADO: Rosangela Parreira da Cruz, OAB/TO N.º1.148/  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 16 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.7547-2  
AÇÃO: Mnutenção de Posse Liminar c/ Multa c/ Indenização por Perdas e Danos  
NÚMERO DE ORIGEM:2006.0005.5205-4  
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JUÍZO DEPRECANTE: 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PEIXE-TO  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: INQUIRIÇÃO  
AUTOR: FRANCISCO MARQUES DA SILVA JÚNIOR  
REQUERIDO:DOMINGOS MUNIA NETO  
ADVOGADO: NADIN EL HAGE, OAB/TO N.º19-A  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 23 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

 
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0010.5726-4  
AÇÃO: Ordinária  
NÚMERO DE ORIGEM:2007.43.00.003918-3  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
TOCANTINS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: INQUIRIÇÃO  
AUTOR: TUBOTINS-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES DO 
TOCANTINS  
REQUERIDO:UNIÃO FEDERAL  
ADVOGADO: Fernando Palma Pimenta Furlan, OAB/TO N.º 1.530  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 03 de novembro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0010.5631-4  
AÇÃO: Depósito  
NÚMERO DE ORIGEM:2002.35.00.007699-5  
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GOIÁS  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃO  
AUTOR: CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO  
REQUERIDO:SOBRAL-SOCIEDADE BRASILEIRA E ARMAZÉNS GERAIS LTDA E 
OUTROS  
ADVOGADO: Keyla Márcia Gomes Rosal, OAB/TO N.º2.412  
DESPACHO:"1.Diante do teor da certidão de f.41, à contadoria para cálculo da locomoção 
devida ao segundo endereço. 2.Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 
dias, promover o preparo da locomoção devida. 3.Pautando-se pelo princípio da 
celeridade, junto com a intimação forneça-se o valor da diligência e número da conta do 
FGL Oficiais de Justiça. 4. Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 05 de novembro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  
Valor da Locomoção: R$ 11,20 (Onze Reais e Vinte Centavos)-07 Kilômetros  
Agência: 0794-3, Banco do Brasil S/A  
Conta Corrente:9.306-8  
Favorecido:FGL Oficiais de Justiça  
OBS: APÓS O PAGAMENTO DA LOCOMOÇÃO FAVOR ENVIAR A ESTE CARTÓRIO O 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO P/ QUE POSSA SER DADO EFETIVO 
CUMPRIMENTO À CARTA.  

 
CARTA PRECATÓRIA N.º:2009.0009.3551-9  
AÇÃO: Monitória  
NÚMERO DE ORIGEM:156.01.2006.009050-1  
JUÍZO DEPRECANTE: 1º ofício civel  
JUÍZO DEPRECADO: VARA DE C. PRECATÓRIAS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DE 
GURUPI-TO  
FINALIDADE: CITAÇÃo  
AUTOR: BANCO NOSSA CAIXA S/A  
REQUERIDO:LUIZ HENRIQUE VENTURA  
ADVOGADO: ÉRICO VINICIUS RODRIGUES BARBOSA, OAB/TO N.º 4.220  
DESPACHO:"1.À contadoria para cálculo das custas/locomoção. 2.Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer nesta Comarca a fim de promover o 
preparo da presente carta. 3.Transcorrido o prazo acima mencionado sem resposta, 
certifique-se nos autos e, após, devolva-se à origem. Gurupi-TO, 23 de outubro de 2009. 
RONICLAY ALVES DE MORAIS. Juiz de Direito".  

  

Juizado Especial Cível 
  

INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
 

PROTOCOLO ÚNICO: 2007.0006.8199-5  
Autos n.º : 9.808/07  
Ação : COBRANÇA  
Reclamante : CONCEIÇÃO CURSINHO DE OLIVEIRA  
Advogado(a): NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
Reclamada : APARECIDA ALVES CORREIA  
Advogado : NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da sentença, cujo dispositivo 
segue transcrito: “...ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 269, III,DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL, JULGO EXTINTO O PROCESSO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS 
FACE AO ART. 55, DA LEI 9.099/95. P.R.I. Gurupi, 27 de outubro de 2.009. Maria Celma 
Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”.  

  
PROTOCOLO ÚNICO: 2009.0004.1100-5  
Autos n.º : 11.673/08  
Ação : COBRANÇA  

Reclamante : ADÁLIA HELENA VIEIRA FERNANDES - ME  
Advogado(a): NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
Reclamada : VIRGILINA SANTANA BOTELHO  
Advogado : NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da sentença, cujo dispositivo 
segue transcrito: “...ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 267, IV,DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL, JULGO EXTINTO O PROCESSO. Sem custas e honorários face ao 
art. 55, da Lei 9.099/95. P.R.I. Gurupi, 20 de outubro de 2.009. Maria Celma Louzeiro 
Tiago – JUÍZA DE DIREITO”.  

  
PROTOCOLO ÚNICO: 2009.0009.4196-9  
Autos n.º : 12.068/09  
Ação : INDENIZAÇÃO  
Reclamante : DIEGO RAFAEL SANTOS E SILVA  
Advogado(a): NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
Reclamada : CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Advogado : NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da sentença, cujo dispositivo 
segue transcrito: “...ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 8º, E ART. 8º, E ART. 51, IV, 
AMBOS DA LEI 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 
MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS FACE AO ART. 55, DA LEI 9.099/95... P.R.I... 
Gurupi, 23 de outubro de 2.009. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”.  

  
PROTOCOLO ÚNICO: 2009.0006.8796-5  
Autos n.º :11.590/09  
Ação : COBRANÇA  
Exeqüente : FLÁVIA GILBERTO VALENTE  
ADVOGADO : NÃO HÁ ADVGOADO CONSTITUÍDO  
Executado : ALESSANDRA BERTONE  
ADVOGADO : NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Prezado(a) Advogado(a), sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da 
sentença, cujo dispositivo segue transcrito: “ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 51, I, 
DA LEI 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS FACE AO ART. 55 DA LEI 9.099/95... P.R.I. Gurupi, 
14/10/2009. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO.”  

  
PROTOCOLO ÚNICO: 2009.0002.7446-6  
Autos n.º :11.291/09  
Ação : REPARAÇÃO DE DANOS  
Exeqüente : WELTON CHARLES BRITO MACÊDO  
ADVOGADO : DRª SABRINA RENOVATO OLIVEIRA DE MELO OAB TO 3311  
Executado : MASTERFRIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO  
ADVOGADO : NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Prezado(a) Advogado(a), sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da 
sentença, cujo dispositivo segue transcrito: “Isto posto, com fulcro no art. 794, I, do CPC, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO. Sem custas e honorários face ao art. 55 da Lei 
9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Gurupi, 19/10/2009. Maria Celma Louzeiro 
Tiago – JUÍZA DE DIREITO.”  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
PROTOCOLO ÚNICO: 2009.0007.7039-0  
Autos n.º :11.728/09  
Ação : EXECUÇÃO  
Exeqüente : COELHO VICHMEYER LTDA  
ADVOGADO : DRª CRISTIANA APARECIDA SANTOS LOPES VIEIRA OAB TO 2608  
Executado : ALDENOR ALVES MAFEI  
ADVOGADO : NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Prezado(a) Advogado(a), sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da 
sentença, cujo dispositivo segue transcrito: “ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 267, 
VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, HOMOLOGO POR SENTENÇA A 
DESISTÊNCIA E JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO. SEM CUSTAS E 
HONORÁRIOS FACE AO ART. 55, DA LEI N. 9.099/95... P.R.I... Gurupi, 07/10/2009. 
Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO.”  

  
PROTOCOLO ÚNICO: 2009.0009.4135-7  
Autos n.º : 12.011/09  
Ação : COBRANÇA  
Reclamante : WESLEY SALOMÃO SILVA MATOS  
Advogado(a): DR. JOSÉ LEMOS DA SILVA OAB TO 2220  
Reclamada : JOSE DE OLIVEIRA NETO  
Advogado : NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da sentença, cujo dispositivo 
segue transcrito: “...Isto posto, com fulcro no art. 269, III,do Código de Processo Civil, 
HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO E JULGO EXTINTO O PROCESSO. Sem 
custas e honorários face ao art. 55, da lei 9.099/95. gurupi, 27 de outubro de 2.009. Maria 
Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”.  

  
PROTOCOLO ÚNICO: 2007.0009.0473-0  
Autos n.º : 9.915/07  
Ação : EXECUÇÃO  
Reclamante : WALACE PIMENTEL  
Advogado(a): DR. WALACE PIMENTEL OAB TO 1999  
Reclamada : LAZUZZA GAMA CRUZ  
Advogado : DR. JORGE BARROS FILHO OAB TO 1490  
INTIMAÇÃO: Sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da sentença, cujo dispositivo 
segue transcrito: “...ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 794,INCISO I, JULGO 
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO. P.R.I. Gurupi, 28 de setembro de 2.009. Maria 
Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”.  

 
PROTOCOLO ÚNICO: 2009.0002.7441-5  
Autos n.º : 11.288/09  
Ação : COBRANÇA  
Reclamante : SANDOVAL AQUINO SILVA FREIRE  
Advogado(a): DR. FÁBIO ARAÚJO SILVA OAB TO 3807  
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Reclamada : LUIZ GUSTAVO CESTIJE JOÃO  
Advogado : NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Sirvo-me do presente para INTIMÁ-LO(A) da sentença, cujo dispositivo 
segue transcrito: “...ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 267,INCISO VIII, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL, HOMOLOGO POR SENTENÇA A DESISTÊNCIA E JULGO 
EXTINTO O PROCESO. P.R.I... Gurupi, 20 de outubro de 2.009. Maria Celma Louzeiro 
Tiago – JUÍZA DE DIREITO”.  

 

Juizado Especial Criminal 
  

APOSTILA  
 

AUTOS Nº 2009.0004.0309-6  
Tipo penal violado: art. 129 do CPB  
Autor do fato: MANACÉIAS HERTEL, GENILSON HERTEL e PALMIRO HELENO DOS 
SANTOS  
Vítima: DARCI FERREIRA DO ROSÁRIO  
Intimar o advogado dos autores do fato, Dr. Flásio Vieira Araújo, da designação do dia 03 
de dezembro de 2009, às 13h30min, para realização de Audiência de Conciliação.  

 
 

Vara de Execuções Penais e Tribunal do Juri 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

1. AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 027/01  
Tipificação: ART. 121, §2º, II E IV CAPUT DO CPB  
Acusado: ENIVALDO BATISTA DA CRUZ  
Advogado(a): DR. MILTON LOUREIRO OAB-TO 08-B  
INTIMAÇÃO: Despacho:“Vista às partes para apresentarem alegações finais. Gurupi-TO, 
19 de outubro de 2009. ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito”.  

 
2. AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 2007.0003.9251-9  
Tipificação: ART. 121, §2º, IV c/c ART. 14 DO CP  
Acusado: MISSIAS RIBEIRO SOARES  
Advogado(a): FRANCIELITON DOS SANTOS R. DE ALBERNAZ OAB/TO 2607  
INTIMAÇÃO: Despacho  
"Remarco a audiência para o dia 24 de março de 2010, às 15h00min para audiência de 
instrução. Intimem-se. Cumpra-se. Gurupi-TO, 20 de outubro de 2009. ADRIANO GOMES 
DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito."  

 
3. AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº: 498/08  
Tipificação: Art. 121, §2º, IV e Art. 121, §2º, IV c/c 14, II do CPB  
Acusado: AFONSO NONATO DA SILVA  
Advogado(a):HAINER MAIA PINHEIRO OAB/TO 2929  
INTIMAÇÃO: Decisão de absolvição sumária  
“Diante do acima exposto, com fulcro no Art. 415, IV do Código de Processo Penal, 
reconheço a inimputabilidade do réu AFONSO NONATO DA SILVA, absolvendo-o 
sumariamente das acusações incursas no Art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II todos do CPB, 
impondo-lhe, contudo, por estar demonstrada sua extrema periculosidade, medida de 
segurança, consistente em internação pelo período mínimo de três anos, conforme 
estabelece o art. 96, I e 97, §1º, ambos do Código Penal. P.R. I. Cumpra-se. Gurupi-TO, 
10 de novembro de 2009, ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito.”  

  

MIRACEMA 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, intimadas para o que adiante se vê, tudo nos 

termos do artigo 236 do CPC: (intimações conforme o Provimento 006/90, 003/00, 036/92 
e 009/08 da CGJ/TO).  

 
AUTOS Nº:2348/00  
Ação: Busca e Apreensão Convertida em Ação de Depósito  
Requerente: Banco Bradesco S/A  
Advogado: Dr.Rildo Caetano de Almeida  
Requerido: Sady Batistela  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimados do seguinte despacho: “... 
Intime-se o autor pessoalmente,bem como seu advogado, para dar andamento aos autos 
em 48 horas, sob pena de extinção. Miracema do Tocantins, 06/11/09. (a) Dr. Nelson 
Coelho Filho- Juiz de Direito”-Portaria 466/09- Meta 2  

 
AUTOS Nº: 2356/00  
Ação: Busca e Apreensão Convertida em Ação de Depósito  
Requerente: Banco Bradesco S/A  
Advogado: Dr. Rildo Caetano de Almeida  
Requerido: Amazonas Distribuidora de Materiais para Escritório Ltda  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimados do seguinte despacho: 
“...Intime-se o autor pessoalmente, bem como seu advogado, para dar andamento aos 
autos em 48 horas, sob pena de extinção. Miracema do Tocantins, 06/11/09 (a) Dr. Nelson 
Coelho Filho-Juiz de Direito”.Portaria 466/09- Meta 2  

 
AUTOS Nº 2223/00  
Ação: Cautelar Incidental  
Requerente: José Sinval Ramalho  
Advogado: Drs. Coriolano Santos Marinho e Antonio Luiz Coelho  
Requerido: Banco Bradesco S/A  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seus Advogados intimados do seguinte despacho: “... 
Intimem-se a parte, pessoalmente,por mandado ou precatória, cujas custas, ante 
excepcionalidade, serão recolhidas afinal, a providenciar o andamento do feito, em 48 
horas, suprindo a falta, dob pena de extinção. Miracema do Tocantins, 26 de agosto de 
2009. (a) Dr. Marco Antônio Silva Castro-Juiz de Direito”. Portaria nº 384/09- Meta 2  

 
AUTOS Nº1687/96  
Ação: Cautelar Inominada  

Requerente: Luiz Gomes de Campos  
Advogado: Cícero Tenório Cavalcante  
Requerido: DETRAN-TO  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimados do seguinte despacho: “... 
Intime-se o requerente para no prazo de 48 horas, manifestar se tem interesse no feito,sob 
pena de arquivamento. Miracema do Tocantins, 20 de fevereiro de 2009. (a) Dr. André 
Fernando Gigo Leme Netto –Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº 1694/96  
Ação: Sumaria  
Requerente: Luiz Gomes de Campos  
Advogado: Dr. Cícero Tenório Cavalcante  
Requerido: DETRAN-TO  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimados do seguinte despacho: “... 
Intime-se o requerente para no prazo de 48 horas, manifestar se tem interesse no feito, 
sob pena de arquivamento.(a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº 3285/04  
Ação: Possessória- Interdito de Manutenção  
Requerente: Anízio Ferreira Diniz e s/ mulher Delairdia Maria Diniz  
Advogado: Dr. Orcalino Pereira de Melo  
Requerido: Agrimaldo Alves Moreira e Marta Bernardes Moreira  
Advogado:AdãoKlepa INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimados do 
seguinte despacho: “... Intime-se o autor para se manifestar no prazo de 48 horas. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, 18 de fevereiro de 2009.(a) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto – Juiz de Dirieto”.  

 
AUTOS Nº 1894/98  
Ação: Cautelar Incidental de Caução  
Requerente: N.B. Construções Ltda  
Advogado: Drs. Coriolano Santos Marinho e Antônio Luiz Coelho  
Requerido: Bradesco S/A  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seus Advogados intimados do seguinte despacho: “... 
Intime-se o autor pessoalmente para que se manifeste no prazo de 48 horas se tem 
interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção e arquivamento. Caso não seja 
localizado, proceda-se a intimação via edital com prazo de 30 dias. Miracema do 
Tocantins, em 29 de abril de 2009. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de 
Direito”.  

 
AUTOS N º 1819/97  
Ação: Revisão em Conta Corrente c/c Repetição de Inedébito  
Requerente: N.B. Construções Ltda  
Advogado: Drs. Coriolano Santos Marinho e Antônio Luiz Coêlho  
Requerido: Banco Bradesco  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seus Advogados intimados do seguinte despacho: “... 
Intime-se o autor pessoalmente para que se manifeste no prazo de 48 horas se tem 
interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção e arquivamento. Caso não seja 
localizado, proceda-se via edital com prazo de 30 dias. Miracema do Tocantins, em 29 de 
abril de 2009. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº 1727/96  
Ação: Execução Forçada  
Requerente: Comercial Paraíso de Automóveis Ltda Advogado: Dr. João Inácio Neiva  
Requerido: João Batista de Araújo Neto  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimados do seguinte despacho: “... 
Intime-se o autor pessoalmente e através de seu advogado, para que se manifeste no 
prazo de 48 horas, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 
arquivamento. Miracema do Tocantins, 17 de junho de2009. (a) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº: 1476/94  
Ação: Medida Cautelar de Arresto  
Requerente: Firma Dom Bosco Comercio Importação e Exportação Ltda  
Advogado: Dr. Edison Marcolino Arantes  
Requerido: Firma Passe Bem Comercio de Produtos Alimentícios Ltda  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimados do seguinte despacho: 
“...Intime-se a parte autora pessoalmente e através de advogado para que se manifeste no 
prazo de 48 horas se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 
arquivamento. Caso não seja localizado, intime-se via edital com prazo de 30 dias. 
Miracema do Tocantins, 22 de maio de 2009. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – 
Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº: 1726/96  
Ação: Medida Cautelar Preparatória de Sustação de Protesto  
Requerente: Ivory de Lira Aguiar Cunha  
Advogado: Dr. Edson Oliveira Soares Requerido: Fort Card- Brazil Adm. Cat.  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimados do seguinte despacho: 
“...Intime-se o autor pessoalmente e através de seu advogado para que manifeste no 
prazo de 48 horas,se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 
arquivamento. Caso não seja localizado, intime-se via edital. Miracema do Tocantins, 01 
de julho de 2009. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, intimadas para o que adiante se vê, tudo nos 

termos do artigo 236 do CPC: (intimações conforme o Provimento 006/90, 003/00, 036/92 
e 009/08 da CGJ/TO).  

 
AUTOS Nº 2.004/93  
Ação: Interdito Proibitório  
Requerente: Pedro dos Santos e Valmir Moraes Espíndola  
Advogado: Dr. Carlos Augusto de Souza Pinheiro  
Requerido: Olício Lopes da Silva, Hélio Rocha de Oliveira  
Advogado: Dr. Pedro Dualibe Sobrinho  
INTIMAÇÃO: Fica o requerido e seu Advogado intimado do seguinte despacho proferido 
em audiência: “...Junte-se o substabelecimento e intime-se o requerido Olicio Lopes da 
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Silva, através de seu Advogado para que no prazo de 10 dias habilite o representante do 
espólio nos autos e no mesmo prazo especifique as provas que pretende produzir. Após o 
transcurso do prazo, venham- me conclusos para saneamento do processo”.  

 
AUTOS Nº 1.054/92  
Ação: Ordinária de Ressarcimento e Indenização  
Requerente: Estado do Tocantins  
Advogado: Dr. Marco Paiva Oliveira  
Requerido: Sady Batistella  
Advogado: Dr. Mário Antonio Silva Camargo  
Advogado: Nivair Vieira Borges  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e seus procuradores intimados da sentença proferida nos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: “Isto posto, por não haver nos autos provas legais 
de que o requerido tenha cometido ato de improbidade administrativa, causando prejuízo 
ao erário, julgo improcedente o pedido de ressarcimento de danos e indenização, 
pleiteado pelo Estado do Tocantins contra Sady Batistella. Condeno o autor, o Estado do 
Tocantins, a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 
conforme a complexidade da causa, arbitro em 20% do valor da causa, devidamente 
atualizada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 09 de outubro 
de 2.009. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº 1000/91  
Ação: Cautelar Inominada  
Requerente: Estado do Tocantins  
Advogado: Dr. Marco Paiva Oliveira  
Requerido: Sady Batistella  
Advogado: Dr. Mário Antonio Silva Camargo  
Advogado: Dr. Nivair Vieira Borges  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e seus procuradores intimados da seguinte sentença: “... 
Isto posto, por não haver nos autos provas legais de que o requerido tenha cometido ato 
de improbidade administrativa, causando prejuízo ao erário, ou tenha cometido atos 
visando frustrar o resultado da ação principal, julgo improcedente a Ação Cautelar 
Inominada pleiteada pelo Estado do Tocantins, a pagar as custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, que conforme o artigo 20§ 3º do Código de Processo Civil, 
atendendo a complexidade da causa, arbitro em 20% do valor da causa, devidamente 
atualizada. Publique-se. Registre-se Intimem-se. Miracema do Tocantins, 09 de outubro de 
2009.  

 
AUTOS Nº 3.516/05  
Ação: Despejo  
Requerente: Ernestina Bucar Figueira  
Advogado: Dr. Adão Klepa  
Requerido: Vanderley Araújo Lopes  
Advogado: Não constituído  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e seus procuradores intimados da seguinte sentença: “... O 
pedido não encontra óbice na legislação vigente pelo contrário, tem respaldo no inciso VIII, 
do artigo 267 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 267, VIII 
do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e DECLARO extinto o 
processo sem julgamento do mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Miracema do Tocantins, em 26/10/2009 (As) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz 
de Direito”.  

 
AUTOS DE CP P/ CITAÇÃO E DEMAIS ATOS Nº 702/99  
Extraída da ação de Execução Fiscal nº 98.1842-6  
Exeqüente: Caixa Econômica Federal  
Advogado: Dra. Bibiane Borges da Silva  
Advogado: Dra. Gislaine Guilherme Toledo  
Executado: Claret – Padaria e Confeitaria Indústria e Comércio Ltda e Outros  
Advogado: Dr. Francisco José Borges  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora e seu Advogado intimado do seguinte despacho: 
“Manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias sobre a certidão de fls. 84. Informe-se ao 
juízo deprencate. Miracema, 27 de agosto de 2009. Resta ainda, intimada a parte autora 
para proceder o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$68,80 a ser 
depositado na Conta nº 17.375-4, Agência nº 0862-1, Banco do Brasil S/A, titular TJ Cart 
Dist Contadoria, juntando-se comprovante nos autos.  

 
AUTOS Nº 4.482/09  
Ação: Busca e Apreensão  
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A – Banco Múltiplo  
Advogado: Dr. Érico Vinícius Rodrigues Barbosa  
Requerido: Ilma Gonçalves Sodré Barbosa  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e seus procuradores intimados do teor da sentença de fls 
24/25, a seguir transcrito: “... Diante do exposto, DECLARO extinto o presente feito, com 
julgamento do mérito, com base no artigo 269, II do Código de Processo Civil. Condeno o 
requerido ao pagamento das despesas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor da 
causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se em seguida, feitas as 
anotações e baixas de praxe. Miracema, em 23/10/09 (As) André Fernando Gigo Leme 
Netto – Juiz de Direito”.  
 
AUTOS Nº 3.894/07  
Ação: Execução Fiscal  
Exeqüente: A União  
Procurador: Dr. Ailton Laboissiere Villela  
Executado: Rádio Cultura Miracema do Norte Ltda  
Executado: Wagner Macedo Camargo Pires  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e seus procuradores intimados da seguinte sentença: “... 
Ante o exposto, com fulcro nas disposições do artigo 26 da lei nº 6.830, de 22/09/1980, 
Julgo Extinta a presente execução movida pela União em desfavor da Rádio Cultura de 
Miracema do Norte Ltda, uma vez que conforme consta às fls 80/113 o débito foi 
parcelado. Proceda-se ao desbloqueio do valor bloqueado às fls. 72. Transcorrido o prazo 
de Lei, após as anotações de praxe e a devida baixa, arquivem-se os autos. Publique-se. 
Intimem-se. Cumpram-se. Miracema do Tocantins, em 10 de novembro de 2009. (As) Dr. 
André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  

 

AUTOS Nº 2.870/02  
Ação: Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Antecipação de Tutela  
Requerente: Rejanio Gomes Bucar  
Advogado: Dr. Túlio Jorge Chegury  
Requerido: Marcio Magalhães / Wilma Lúcia Magalhães  
Advogado: Dr. Rildo Caetano de Almeida  
INTIMAÇÃO: Ficam os Advogados das partes intimados para comparecer no Edifício do 
Fórum de Miracema do Tocantins, no dia 10 de dezembro de 2009, às 13:20 horas, para 
audiência de Instrução e Julgamento.  

 
AUTOS Nº 2.201/00  
Ação: Cautelar Inominada  
Requerente: Ministério Público  
Requerido: José Bonfim da Mota  
Advogado: Dr. Duarte Nascimento  
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado da parte requerida intimado para comparecer no Edifício do 
Fórum de Miracema do Tocantins, no dia 16 de dezembro de 2009, às 16:30 horas, para a 
audiência de instrução e julgamento.  

 
AUTOS Nº 2202/00  
Ação: Civil Pública  
Requerente: Ministério Público  
Requerido: José Bonfim da Mota  
Advogado: Dr. Duarte Nascimento  
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado do requerido intimado para comparecer no Edifício do 
Fórum de Miracema do Tocantins, no dia 16 de dezembro de 2009, às 16:30 horas, para a 
audiência de instrução e julgamento.  

 
AUTOS Nº 3391/05  
Ação: Embargos de Terceiro  
Embargante: Vitorina Borba Solino  
Advogado: Dr. Henrique Jose Auerswald Júnior  
Embargado: Rubens e Couto Ltda  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e seus procuradores intimados da sentença de fls. 22: 
“...”publique-se. Registre-se. Intimem-se, e aguarde-se o prazo de cumprimento do acordo. 
Após o trânsito em julgado, pagas as custas e despesas processuais dos autos de 
execução, desentranhem-se os títulos acostados a inicial entregando-os às partes. 
Miracema do Tocantins, 23 de novembro de 2005. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme 
Netto – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2578/00  
Ação: Monitória  
Requerente: Josafá Parente Aguiar  
Advogado: Dr. Antonio Luiz Bandeira Júnior  
Requerido: Abílio M. Castro e Lidiany Lacerda Milhomem  
Advogado: Não constituído  
INTIMAÇÃO: Ficam o autor e seu Advogado intimados do seguinte despacho: “ Intime-se 
o autor pessoalmente e através de seu advogado para que se manifeste no prazo de 48 
horas se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Caso não seja localizado, intime-se via edital com o prazo de 30 dias. Miracema do 
Tocantins, 29/09/09”.  

 
AUTOS Nº 2.554/00  
Ação: Monitória  
Requerente: Recanto do sabor – Comércio e Representação de artigos para Sorvete Ltda.  
Advogado: Dr. Fabiano Henriquet Iost  
Requerido: Gilmarez Rodrigues de Oliveira  
INTIMAÇÃO: Ficam o autor e seu Advogado intimados do seguinte despacho: “ Estado 
paralisado o processo há mais de dois anos, intime-se a parte, pessoalmente, por 
mandado ou precatória , cujas custas, ante a excepcionalidade, serão recolhidas ao final, 
a providenciar o andamento do feito, em 48 horas, suprindo a falta, sob pena de extinção. 
Miracema, 26/08/09”.  

 
AUTOS Nº 4048/08 (2008.0001.4611-7)  
Ação: Embargos à Execução  
Requerente: O Município de Miracema do Tocantins  
Advogado: Dra. Ana Rosa Teixeira Andrade  
Requerido: Lucineide Barbosa Chaves Fernandes Suarte  
Advogado: Dr. Flávio Suarte Passos Fernandes  
INTIMAÇÃO: Ficam o embargante e seu Advogado intimados do seguinte despacho: Ao 
embargante para que se manifeste no prazo de 10 dias sobre a impugnação aos 
embargos. Intimem-se. Miracema do Tocantins, 29 de setembro de 2009. (As) Dr.André 
Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº 3791/07  
Ação: Embargos à Execução  
Embargante: Antonio Roberto Torres  
Advogado: Dra. Ana Rosa Teixeira  
Embargado: Antonio Roberto Torres  
INTIMAÇÃO: Ficam o embargante e seu Advogado intimados do seguinte despacho: 
“Sobre a petição de fls. 16 a 17, manifeste-se o embargante no prazo e 10 dias. Intimem-
se. Miracema do Tocantins, 22 de junho de 2009. (As) Dr. André Fernando Gigo Leme 
Netto – Juiz de Direito”.  

  

Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

CARTA PRECATÓRIA N.º: 2009.0010.5448-6  
Réu: ANGELA MARIA DE ANDRADE SILVA  
Advogado: RILDO CAETANO DE ALMEIDA  
INTIMAÇÃO: Intima advogado, para audiência de Inquirição da testemunha arrolada pela 
defesa Danyela Tassyla Andrade Silva redesignada para o dia 17 de novembro de 2009, 
às 15:00 horas, respeitadas as alterações introduzidas pela Lei 11.689/08, , relativamente 
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aos fatos narrados nos autos em epígrafe, cujo ato processual realizar-se-á na sala de 
audiências criminais do Fórum local.( Art. 6º prov. 009/08 da CGJ).  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
EXPEN N.º: 083/09  
Reeducando: ADI BEZERRA DA SILVA  
Advogado: Dr. RILDO CAETANO DE ALMEIDA OAB/TO 310  
INTIMAÇÃO: para audiência Admonitória designada para o dia 16 de novembro de 2009, 
às 16:00 horas, relativamente aos autos supra, cujo ato processual realizar-se-á na sala 
de audiências do Fórum local. (Art. 6º prov. 009/08 da CGJ).  

 

Vara de Família e Sucessões 
 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho abaixo relacionado: 

(Intimações conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO).  
 

AUTOS Nº 4032/06  
Ação: Execução de Pensão Alimentícia  
Requerente: Thailla Monteiro Caldeira, rep por sua mãe SÍLVIA ALVES MONTEIRO  
Advogado: Carlos Augusto de Souza Pinheiro  
Requerido: Pedro Caldeira Filho  
INTIMAÇÃO: para que o advogado da autora junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a 
procuração e cópia da sentença do acordo que estipulou o valor da pensão.  
DESPACHO: Dê-se vistas dos autos ao advogado da parte autora para no prazo de 10 
(dez) dias juntar nos autos Procuração, bem como cópia da Sentença do acordo que 
estipulou o valor da pensão. Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 7 de maio de 2009. 
(a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto. Juiz de Direito.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho abaixo transcrito: 

(Intimações conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO).  
 

AUTOS Nº 3469/04  
Ação: Execução de Pensão Alimentícia c/c pedido de Prisão civil  
Requerente: M.P.P.O. menor impúbere representados por sua genitora Ieda Suarte 
Passos  
Advogado: Dr. Flávio Suarte Passos  
Requerido: Visconde Souza de Oliveira  
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para que no prazo de 10 dias requeira o que 
entender de direito .  
DESPACHO: “ Dê-se vistas dos autos a parte autora para o prazo de 10 dias, requerer o 
que entender de direito. Miracema do Tocantins-TO, em 11 de novembro de 2009. (a)Dr. 
André Fernando Gigo Leme Netto. Juiz de Direito.”  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho abaixo transcrito: 

(Intimações conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO).  
 

AUTOS Nº 3470/04  
Ação: Execução de Pensão Alimentícia c/c devedor solvente  
Requerente: M.P.P.O. menor impúbere representados por sua genitora Ieda Suarte 
Passos  
Advogado: Dr. Flávio Suarte Passos  
Requerido: Visconde Souza de Oliveira  
INTIMAÇÃO: do advogado da parte autora para que no prazo de 10 dias requeira o que 
entender de direito .  
DESPACHO: “ Dê-se vistas dos autos a parte autora para o prazo de 10 dias, requerer o 
que entender de direito. Miracema do Tocantins-TO, em 11 de novembro de 2009. (a)Dr. 
André Fernando Gigo Leme Netto. Juiz de Direito.”  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Fica o advogado abaixo identificado, intimada sentença e do ato processual abaixo:  
 

AUTOS Nº 4724/08 (2008.0006.4635-7)  
Ação: Divórcio Litigioso  
Requerente: Antonio Vasconcelos Lopes Junior  
Requerido: Sueli Silva da Conceição Vasconcelos  
Advogado: Dr. Severino Pereira de Souza Filho  
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE FLS. 22/24 cuja parte final a seguir transcrita: Isto posto, 
ACOLHO, o pedido aduzido na inicial para: a) extinguir a sociedade conjugal pelo Divorcio 
Direto, expedindo-se assim, o competente mandado de averbação, determinando ao Sr. 
Oficial do cartório de Registro Civil da Cidade de Rio dos Bois-TO, para que proceda com 
a devida anotação do Divórcio junto ao Registro de Casamento. b) a requerida voltará a 
usar o nome de solteira, conforme faculdade disposta no artigo 17, § 2º, da Lei 6515/77; 
Sem custas. Cumpra-se. P.R.I. Miracema do Tocantins-TO, em 31 de julho de 2009 (Dr. 
André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de Direito”.  

 
APOSTILA  

 
Fica o advogado abaixo identificado, intimado do despacho abaixo relacionado: 

(Intimações conforme o provimento 009/08 - CGJ/TO).  
 

AUTOS Nº 2627/00  
Ação: Prestação Alimentícia  
Requerente: Vanusa Alves Costa, rep seu filho Eduardo Pereira Costa  
Advogado: Carlos Augusto de Souza Pinheiro  
Requerido: Carlos Pereira de Oliveria  
INTIMAÇÃO: para que o advogado da autora compareça perante a este Juízo no dia 09 de 
dezembro de 2009, às 15:40 horas, para audiência de Instrução e Julgamento.  
DESPACHO: “...Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09/12/2009, às 
15:40 horas. Cite-se e intime-se o requerido, via edital com prazo de 20 (vinte) dias, para 

contestar a presente ação no prazo de 15 dias. Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 26 
de outubro de 2009. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto. Juiz de Direito.”  

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO (30 DIAS)  
JUSTIÇA GRATUITA  

 
AUTOS Nº: 3714/05  
Ação: Execução de Alimentos  
Requerente: C.A.M. menor impúbere representada por sua mãe Elenita Araújo Santos  
Requerido: Aldo Matos Rodrigues  

  
André Fernando Gigo Leme Netto, Juiz de Direito da Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca de Miracema do Tocantins., no uso de suas atribuições legais, etc...  
FAZ SABER que por este Juízo e Escrivania em epigrafo, se processou os autos supra 

a INTIMAÇÃO da requerente a Sra. ELENITA ARAÚJO SANTOS, brasileira, separada 
judicialmente, estando em lugar incerto e não sabido, para que TOME CONHECIMENTO 
do despacho, a seguir transcrita:  
DESPACHO: “intimem-se a autora via edital no prazo de 30 dias, para se manifestar no 
prazo de 48 horas se tem interesse no feito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 26 de outubro de 2009. (a) Dr. André Fernando 
Gigo Leme Netto - Juiz de Direito”.  

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO (30 DIAS)  
JUSTIÇA GRATUITA  

 
AUTOS Nº: 2998/02  
Ação: Prestação Alimentícia  
Requerente: H.D.M.S.M.D.M.S., menores impúberes representados pela mãe Anaídes da 
Silva Miranda Santos  
Requerido: Vitor Hugo Moreira dos Santos  

 
André Fernando Gigo Leme Netto, Juiz de Direito da Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca de Miracema do Tocantins., no uso de suas atribuições legais, etc...  
FAZ SABER que por este Juízo e Escrivania em epigrafo, se processou os autos supra 

a INTIMAÇÃO da requerente a Sra. ANAÍDES DA SILVA MIRANDA SANTOS, brasileira, 
casada, professora, estando em lugar incerto e não sabido, para que TOME 
CONHECIMENTO do despacho, a seguir transcrita:  
DESPACHO: “intimem-se a autora via edital no prazo de 30 dias, para se manifestar no 
prazo de 48 horas se tem interesse no feito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 31 de julho de 2009. (a) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto - Juiz de Direito”.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
JUSTIÇA GRATUITA  

 
AUTOS Nº: 2627/00  
Ação: Prestação Alimentícia  
Requerente: VANESSA ALVES COSTA, rep seu filho Eduardo Pereira Costa  
Requerido: CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA  

 
FAZ SABER a quantos o presente edital de citação autos nº 2627/00, ação: Prestação 

Alimentícia. Requerente: Vanusa Alves Costa, rep seu filho Eduardo Pereira Costa, 
Advogado: Carlos Augusto de Souza Pinheiro – Requerido: Carlos Pereira de Oliveira, 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica devidamente CITADO: CARLOS 
PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, estado civil ignorado, vendedor, filho de João 
Euripedes Oliveira e de Joana Pereira de Sousa, estando em lugar incerto e não sabido, 
que tramita na Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude e 2º do Cível, os autos 
em epigrafe, bem como para comparecer perante a esta Vara de Família, Infância e 
Juventude e 2º do Cível, na audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 
09/12/2009, às 15:40 horas, bem como para que conteste a ação no prazo de 15 dias. 
DESPACHO: “Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09/12/2009, às 
15:40 horas. Cite-se e intime-se o requerido, via edital com prazo de 20 (vinte) dias, para 
contestar a presente ação no prazo de 15 dias. Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 26 
de outubro de 2009. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito”. E para 
que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma 
da lei e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E 
PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins-TO, aos nove dias do mês de outubro 
de 2009.(11/11/2009), Eu, Natan Coelho Costa, o digitei e subscrevi. Dr. André Fernando 
Gigo Leme Netto. Juiz de Direito. 

 

Juizado Especial Cível e Criminal 
  

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Ficam as partes através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

01 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO - AUTOS: 
3777/2009 – PROTOCOLO: (2009.0007.0925-0/0)  
Requerente: LUCIVAN GOMES DA SILVA  
Advogado: Dr. Paulo Augusto de Souza Pinheiro  
Requerido: SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A (ARMAZÉM PARAÍBA)  
Advogado: Dr. Rildo Caetano de Almeida  
Requerido: PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA  
Advogado: Dr. Eduardo Luiz Brock  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 
inicial para, de consequencia, condenar as partes reclamadas SOCIEDADE COMERCIAL 
IRMÃS CLAUDINO S/A (ARMAZÉM PARAÍBA) e PHILIPS ELETRÔNICA, 
SOLIDARIAMENTE, a pagar para a reclamante LUCIVAN GOMES DA SILVA, as quantias 
de: a) R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a ser atualizado a 
partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao 
mês, a partir do 15º dia após o trânsito em julgado, conforme entendimento já pacificado 
na 2ª Turma Recursal deste Estado. B) R$560,99 (quinhentos e sessenta reais e noventa 
e nove centavos), referente a 87,60% do valor total do aparelho adquirido (Mini System), 
devendo ser atualizado desde a data da compra e acrescido de juros de 1% ao mês a 
partir da citação. C) Declarar a inexistência do débito, somente quanto ao valor do Mini 
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System Philips FWM. Miracema do Tocantins –TO, 11 de novembro de 2009. Marco 
Antonio Silva Castro – Juiz de Direito.”  

 
02 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUTOS: 3975/2009 – PROTOCOLO: 
(2009.0011.1723-2/0)  
Requerente: CARLOS AUGUSTO SOLINO DE SOUSA  
Advogado: Dr. Patys Garrety da Costa Franco  
Requerido: CIA. DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CELTINS  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO DE DECISÃO: “Ante o exposto, estando ausentes os pressupostos 
apontados, indefiro o pedido de liminar de tutela. Designo sessão de conciliação para o dia 
10 de dezembro de 2009, às 15h00min. Cite-se, com as advertências legais. Intimem-se. 
Miracema do Tocantins –TO, 11 de novembro de 2009. Marco Antonio Silva Castro – Juiz 
de Direito.”  

 
03 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXCLUSÃO DE 
RESTRIÇÕES DE CRÉDITOS (SERASA), COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA - AUTOS: 3969/2009 – PROTOCOLO: (2009.0011.1717-8/0)  
Requerente: ELICE TRANQUEIRA SILVA  
Advogado: Dr. Domingos Paes dos Santos  
Requerido: LOJAS FAMA 4 - MIRACEMA  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO DE DECISÃO: “Assim, com fulcro no art. 273 do CPC, concedo a 
antecipação da tutela solicitada para determinar ao requerido(a,s) LOJAS FAMA 4 
MIRACEMA que providencie, imediatamente, a baixa do nome do requerente junto ao 
SERASA, CADIN, SPC, ou qualquer outro órgão de infirmação de crédito, no prazo de 
quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de 
atraso no cumprimento da presente decisão, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). 
Expeça-se mandado. Sem prejuízo da efetivação de medida, fica desde já designada 
sessão de conciliação para o dia 10 de dezembro de 2009, às 14h50min. Cite-se, com as 
advertências legais. Intimem-se. Miracema do Tocantins –TO, 11 de novembro de 2009. 
Marco Antonio Silva Castro – Juiz de Direito.”  

 
04 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOS: 
2816/2006  
Requerente: SANDRA FACUNDES DIAS  
Advogado: Dr. Rildo Caetano de Almeida  
Requerido: GLAYDSON LOPES  
Advogado: Dr. Carlos Augusto de Souza Pinheiro  
Requerido: IDEAL TECIDOS  
Advogado: Dr. Carlos Augusto de Souza Pinheiro  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
a transação celebrada nestes autos (fls. 95/96). Em consequencia, tendo a transação 
efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na 
forma do artigo 269, III, do CPC, bem como determino o(s) cancelamento(s) da(s) 
penhora(s) porventura realizada(s). Sem custas e honorários de advogado (art. 55, Lei nº 
9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. Miracema do Tocantins –TO, 12 
de novembro de 2009. Marco Antonio Silva Castro – Juiz de Direito.”  

 
05 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOS: 3617/2009 – 
PROTOCOLO Nº. 2009.0000.8295-8/0  
Requerente: JUNIOR DE SOUSA COELHO  
Advogado: Dr. Francisco José de Sousa Borges e outra  
Requerido: 14 BRASIL TELECOM CELULAR - MATRIZ  
Advogado: Dr.André Guedes  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “Nos termos do artigo 794, I, do CPC, julgo extinta a 
presente execução, autorizado os necessários levantamentos, se ainda não efetivados, 
bem como determino o(s) cancelamento(s) da(s) penhora(s) porvetura realizada(s). 
autorizo o desentranhamento do(s) documento(s) que instrui (iram) o pedido inicial, 
mediante termo e cópia nos autos, entregando-o(s) a quem de direito. Sem custas. P.R.I.e, 
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. Miracema do Tocantins –TO, 12 de novembro de 2009. Marco Antonio Silva Castro 
– Juiz de Direito.”  

 
06 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTOS: 3694/2009 – PROTOCOLO Nº. 
2009.0002.7661-2/0  
Requerente: IRACY LOPES DA SILVA  
Advogado: não constituído  
Requerido: CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS-CELTINS  
Advogado: Dr. Sérgio Fontana  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “Nos termos do artigo 794, I, do CPC, julgo extinta a 
presente execução, autorizado os necessários levantamentos, se ainda não efetivados, 
bem como determino o(s) cancelamento(s) da(s) penhora(s) porvetura realizada(s). 
autorizo o desentranhamento do(s) documento(s) que instrui (iram) o pedido inicial, 
mediante termo e cópia nos autos, entregando-o(s) a quem de direito. Sem custas. P.R.I.e, 
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. Miracema do Tocantins –TO, 12 de novembro de 2009. Marco Antonio Silva Castro 
– Juiz de Direito.”  

 
07 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL - AUTOS: 3592/2008 – PROTOCOLO Nº. 
2008.0009.9745-1/0  
Requerente: GLAYDSON LOPES  
Advogado: Dr. Roberto Nogueira  
Requerido: VIVO TOCANTINS CELULAR S/A  
Advogado: Dr.Marcelo de Sousa Toledo Silva  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “Nos termos do artigo 794, I, do CPC, julgo extinta a 
presente execução, autorizado os necessários levantamentos, se ainda não efetivados, 
bem como determino o(s) cancelamento(s) da(s) penhora(s) porvetura realizada(s). 
autorizo o desentranhamento do(s) documento(s) que instrui(iram) o pedido inicial, 
mediante termo e cópia nos autos, entregando-o(s) a quem de direito. Sem custas. P.R.I.e, 
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. Miracema do Tocantins –TO, 12 de novembro de 2009. Marco Antonio Silva Castro 
– Juiz de Direito.”  

 
08 – AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOS: 2783/2006  
Requerente: JOSÉ UBIRACY MARTINS CAVALCANTE – ME  
Advogado: Dr. Adão klepa  
Requerido: MARCONDES MORGADO DOS SANTOS  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO DE DESCPACHO: “Sobre a certidão de fls. 30 vº, manifeste-se o Exequente, 
no prazo de dez (10) dias, indicando o atual endereço do(a,s) devedor(a,s) e/ou bem 
passível (is) de penhora. Miracema do Tocantins –TO, 12 de novembro de 2009. Marco 
Antonio Silva Castro – Juiz de Direito.”  

 
09 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOS: 
3558/2008 – PROTOCOLO Nº. 2008.0008.5713-7/0  
Requerente: SOLANGE MARIA MOURA DA CUNHA  
Advogado: Dr.Adão Klepa  
Requerido: BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A  
Advogado: Dr. José Edgard Cunha Filho  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “Nos termos do artigo 794, I, do CPC, julgo extinta a 
presente execução, autorizado os necessários levantamentos, se ainda não efetivados, 
bem como determino o(s) cancelamento(s) da(s) penhora(s) porvetura realizada(s). 
autorizo o desentranhamento do(s) documento(s) que instruiu(iram) o pedido inicial, 
mediante termo e cópia nos autos, entregando-o(s) a quem de direito. Sem custas. P.R.I.e, 
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. Miracema do Tocantins –TO, 11 de novembro de 2009. Marco Antonio Silva Castro 
– Juiz de Direito.”  

 
10 – AÇÃO DE REVISÃO DE DIVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUTOS: 3601/2009 – PROTOCOLO Nº. 2008.0011.0367-
5/0  
Requerente: SANTANA ALVES CAVALCANTE  
Advogado: Dr. Flávio Suarte Passos Fernandes  
Requerido: BANCO PANAMERICANO S/A  
Advogado: Drª. Annette Riveros  
Requerido: GESTÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “Diante do exposto, julgo improcedente o pedido quanto ao 
dano moral e parcialmente procedente os demais pedido contidos na inicial para, de 
consequência: A) – Determinar ao Reclamado Banco Panamericano S/A que proceda a 
novo inicio para pagamento do primeiro contrato, abatendo as 11 (onze) parcelas 
alternadamente, cujos descontos iniciarão na parcela de nº. 12 (doze), excluindo-se os 
juros moratórios durante o período de pagamento daquelas parcelas (as onze primeira); B) 
– Declarar sem efeito somente a parte remanescente do segundo contrato, e, quanto ao 
valor de R$ 5.300,44 (cinco mil trezentos reais e quarenta e quatro centavos), usado pela 
autora, monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir de 30 (trinta) dias da 
data do crédito na conta da autora; C) – Determinar ao Requerido que promova a exclusão 
do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação aos dois contratos, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. Miracema do Tocantins –TO, 11 de 
novembro de 2009. Marco Antonio Silva Castro – Juiz de Direito.” 

 

MIRANORTE 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO PARTES E AOS ADVOGADOS.  

 
Ficam as partes e advogado(a), abaixo identificadas, intimadas para o que adiante se 

vê, tudo nos termos do artigo 236 do CPC (intimações conforme Provimento 009/2008 da 
CGJ-TO):  

 
1. AUTOS N. 3515/03 – META 02 CNJ  
Ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
Requerente: ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS  
Advogado..: Dr. ROBERTO NOGUEIRA – OAB/TO 726-A.  
Interditando: JOSÉ OSCAR.  
Finalidade: INTIMAÇÃO do autor para apresentar alegações finais no prazo de três dias. 
Ciente de que a Jurisprudência admite como verdadeira a palavra do hipossuficiente 
declarada por escrito, sendo reconhecida pelo juiz da causa, conforme despacho de fls. 47 
e certidão de fls. 50.  

 
2. AUTOS N. 3607/03  
Ação de CONTRA-PROTESTO  
Requerente: GELI MARQUES  
Advogado..: Dr. NAZARENO PEREIRA SALGADO – 45-B.  
Requerido: JOSÉ ERONIDES DE SOUSA.  
Finalidade: INTIMAR o autor para se manifestar nos autos em epígrafe no prazo de três 
dias, sob pena de extinção, conforme despacho de fls. 29verso.  

 
3. AUTOS N. 2811/02  
Ação de USUCAPIÃO  
Requerente: MANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRA  
Advogado..: Dra. EDIMÊ FIGUEIRA LOURENÇO - OAB/DF 12279.  
Requerido: NAPOLEÃO CONCEIÇÃO DA SILVA.  
Advogado : DR. JOSÉ PEREIRA DE BRITO – OAB/TO N. 151-B NOMEADO AS FLS. 69  
Finalidade: INTIMAR o REQUERENTE para apresentar as razões finais, bem como o 
curador especial nomeado DR. JOSÉ PEREIRA DE BRITO para fazer a defesa dos 
requeridos citados por edital, tudo conforme r. despacho de fls. 69 dos autos em epígrafe.  

 
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO  

 
Fica INTIMADO O ADVOGADO: Dr. ROBERTO NOGUEIRA, OAB-TO sob o nº 726-A, 
para o que abaixo se vê, tudo nos termos do artigo 236, do CPC (intimações conforme 
provimento 009/2008 da CGJ-TO).  
AUTOS N. 2.796/02  
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AÇÃO: BUSCA E APRENESÃO  
REQUERENTE: JOSÉ FERREIRA GOMES FILHO  
ADVOGADO: Dr. ROBERTO NOGUEIRA  
REQUERIDO: AOTAMIRAN EVANGELISTA DE SOUZA  
PARA, no prazo de dez (10) dias, apresentar em juízo, o devido comprovante de protocolo 
da carta precatória para Busca e Apreensão e Citação, tendo em vista que, consta nos 
autos a data de recebimento como sendo 18/07/2002, sob pena de extinção do feito e 
retorno da situação jurídica ao statu quo ante.  

 
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO E PARTES  

 
Fica INTIMADO AS PARTES E ADVOGADOS abaixo nominados, para o que abaixo se 
vê, tudo nos termos do artigo 236, do CPC (intimações conforme provimento 009/2008 da 
CGJ-TO).  
AUTOS N. 1.840/97  
AÇÃO: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECARIA  
REQUERENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A  
ADVOGADO: Dr. MURILO SUDRÉ MIRANDA – OAB-TO 1536  
EXECUTADO: LOTUS AUTO POSTO LTDA, na pessoa de seus representantes legal Sr. 
PAULO ROBERTO PIRES E ANTOÔNIA NADELICE PRUDÊNCIO DA SILVA  
ADVOGADO: Dr. ALFREDO FARAH – OAB/TO n. 943-A  
PARA, COMPARECEREM PERANTE ESTE JUÍZO, no dia 30 de novembro de 2009, às 
1400h, para realização da 1ª praça e o dia 14 de dezembro de 2009, às 1400h, para a 
realização da segunda praça. Conforme o despacho de fl. 185. Devendo a parte autora 
comparecer em cartório a fim de receber os editais de praça e intimações, para 
providenciar a sua publicação no Diário da Justiça e juntar aos autos a comprovação das 
referidas publicações.  

 

Vara de Família e Sucessões 
 

INTIMAÇÃO A(S) PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) .  
 
Ficam as partes e advogado (a), abaixo identificados, intimadas para o que adiante se 

vê, nos termos do artigo 236 do CPC (Provimento 009/2008 da CGJ-TO):  
 

1. AUTOS N. 4097/05  
Ação: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL  
Requerente: M. P.S e R.P.S, representados por sua mãe ROSA MARIA BARBOSA 
SALES  
Advogado..: Dr. NAZARENO PEREIRA SALGADO – OAB/TO 45-B  
Requerido: JUÍZO DE DIREITO  
Advogado:  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 97/98, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do 
art. 267, VI, do CPC, por falta de interesse de agir. Declaro sem efeitos o alvará judicial 
expedido. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se no D.J. e no átrio do Tribunal 
pelo prazo de 15 dias. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, 28 de outubro 
de 2009. Ricardo Gagliardi – Juiz Substituto.  

 
2. AUTOS N. 3731/04  
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE  
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO  
Advogado..:  
Requerido: ALEX SANDRO ARRUDA FARIAS  
Advogado:  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 21/22, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do 
art. 267, III, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, 28 de outubro de 2009. Ricardo Gagliardi – Juiz 
Substituto.  

 
3. AUTOS N. 056/03  
Ação: RECLAMAÇÃO  
Requerente: ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA  
Advogado..:  
Requerido: ANTÔNIO NETO MARQUES  
Advogado:  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 15/16, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Diante do exposto, e por tudo mais que dos presentes autos constam, com 
base no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 
resolução de mérito e, de conseqüência, determino o arquivamento dos autos com as 
anotações e baixas de praxe na Distribuição, depois do trânsito em julgado. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, 15 de outubro de 2009. Maria Adelaide 
de Oliveira – Juíza de Direito.  

 
4. AUTOS N. 2006.0008.6479-0/0  
Ação: REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO  
Requerente: ANTONIO SANTOS SILVEIRA  
Advogado..: Dr. LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO – OAB/TO 1.858  
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  
Advogado. : JANAINA ANDRADE DE SOUSA – PROC. FEDERAL  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 106/108, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, julgo parcialmente 
procedente o pedido contido na inicial, porém, declaro prescritas as diferenças dos meses 
anteriores à data de 10/12/2001, de conseqüência determino ao Instituto Nacional do 
Seguro Social, a obrigação de fazer para: I ) revisar ao cálculo da renda inicial do beneficio 
previdenciário (92/071.050.140-4) do autor, corrigindo monetariamente os 24 (vinte e 
quatro) salários de contribuição que antecedem os 12 (doze) últimos meses integrantes do 
período básico de cálculo, segundo a variação nominal da ORTN/OTN; II ) pagar as 
diferenças vencidas, de acordo com as disposições do artigo 17, da Lei 10.259/2001, com 
incidência de correção monetária desde o vencimento da diferença da parcela até a data 
do efetivo pagamento (Súmula n° 148 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da 
citação válida (Súmula n° 204 do STJ). Defiro os benefícios da assistência judiciária 
gratuita ao autor. Isento o Instituto Nacional do Seguro Social das custas processuais, por 
se tratar de Autarquia Federal. Sem condenação nos honorários advocatícios no primeiro 

grau de jurisdição, nos termos do artigo 54, da Lei 9.099/1995 combinado com o artigo 1°, 
da Lei 10.259/2001. Depois do trânsito em julgado, deverá a Autarquia Federal, no prazo 
de 30 (trinta) dias, efetuarem os cálculos das diferenças do beneficio previdenciário 
(valores atrasados) por conta própria, conforme os parâmetros de liquidez contidos nesta 
sentença (índices de correção monetária e juros de mora e parcelas vencimentais ). 
Apresentados os cálculos das diferenças do beneficio previdenciário, dê-se vista à parte 
autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a planilha de cálculo 
apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, concordando ou discordando 
fundamentadamente. Havendo decurso do prazo ou a discordância em termos genéricos 
da planilha de cálculo, expeça-se RPV, caso à parte autora renuncie ao valor que vier a 
exceder ao limite de 60 (sessenta ) salários mínimos. Depois de cumprida a sentença, 
arquivem – se os autos com as anotações e baixas na Distribuição. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, 05 de outubro de 2009. Maria Adelaide de 
Oliveira – Juíza de Direito.  

 
5. AUTOS N. 080/04  
Ação: RECLAMAÇÃO CIVIL DE COBRANÇA  
Requerente: JUVENIL DIAS ROSA  
Advogado..: Dr. FLÁVIO SUARTE PASSOS – OAB/TO 2137  
Requerido: CARLOS ROBERTO DE ABREU  
Advogado. :  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 53/54, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, com base § 4º, do 
artigo 53, da Lei n° 9.099/1995, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito e, de 
conseqüência,determino o arquivamento dos autos com as anotações e baixas de praxe 
na Distribuição, depois do trânsito em julgado.Sem custas processuais e honorários 
advocatícios por ser processo regido pela Lei n° 9.099/1995. Devolvam-se os documentos 
de fls. 06/07 ao exeqüente, substituindo-os por cópia e entregando-os mediante recibo a 
ser juntada no processo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 
Miranorte – TO, 19 de outubro de 2009. Maria Adelaide de Oliveira - Juíza de Direito.  

 
6. AUTOS N. 4.106/2005  
Ação: MONITÓRIA  
Requerente: JAÓ AUTO POSTO DE MIRANORTE LTDA  
Advogado..: Dr. AFONSO JOSÉ LEAL BARBOSA – OAB/TO 2177  
Requerido: HERVAL DOS SANTOS MELO  
Advogado: Dr. SERGIO FONTANA – OAB/TO 701  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 78/84, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, por restar 
devidamente comprovada a divida e não haver provas nos autos de pagamento parcial ou 
total da divida referentes aos cheques de fl. 10, de fl.12, e de fl.14, julgo improcedente, os 
embargos monitórios interpostos pelo requerido/embargante, com base no § 3°, do artigo 
1.102-C e do inciso I ( segunda figura – rejeitar ), do artigo 269, ambos do Código de 
Processo Civil e de conseqüência, julgo procedente o pedido contido na inicial, nos termos 
do inciso I (primeira figura – acolher), do artigo 269, do Código de Processo Civil, 
constituindo –se de pleno direito, força de título executivo judicial aos cheques: n° 762000-
4 no valor de R$ 2.866,00 ( dois mil oitocentos e sessenta e seis reais) pós – datado para 
a data de 07/03/2003 emitido pelo requerido e sacado pelo Banco da Amazônia, conforme 
documento de fl. 10; n° 229380-3 no valor R$ 8.088,00 (oito mil e oitenta e oito reais) pós 
datado para a data de 26/06/2003 emitido pelo requerido e sacado pelo Banco do Brasil, 
conforme documento de fl. 12; n° 229340-4 no valor de R$ 5.536,00 (cinco mil quinhentos 
e trinta e seis reais) pós-datado para a data de 30/06/2003 emitido pelo requerido e 
sacado pelo Banco do Brasil, conforme documento de fl.14, para reconhecer a dívida do 
requerido Herval dos Santos Melo, portador da carteira de identidade n°632.811 SSP-GO 
e CPF n° 233.478.131-20. Os valores constantes dos cheques mencionados, documentos 
de fl.10, de fl.12 e de fl.14, deverão ser acrescidos de atualização monetária pelo índice da 
tabela de fatores de atualização monetária de referência para a Justiça Estadual adotada 
pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Tocantins, desde a data de vencimento dos títulos (cheques) e de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de vencimento dos títulos 
(cheques). Condeno ainda o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais 
da taxa judiciária, das despesas de diligências e dos honorários advocatícios, os quais 
arbitro no valor correspondente a 15% (quinze por cento ) sobre o valor total da 
condenação, excluída do computo as custas, taxa judiciária e despesas de diligências, a 
ser apurado na liquidação de sentença, pois que na hipótese, percebe-se ter havido bom 
grau de zelo profissional pelo patrono da empresa autora, levando-se em conta o local da 
prestação dos serviços, extrai-se que o escritório do causídico se localiza na Capital deste 
Estado. Enfim, no que toca à natureza e importância da causa e volume de trabalho 
desenvolvido, trata-se de demanda em que a empresa autora buscou a satisfação de seu 
crédito, não se vislumbrando tenha tido o profissional nem muito e nem pouco trabalho, 
mas agindo com dedicação e zelo pelo trabalho que lhe foi confiado. Depois do trânsito em 
julgado, aguarde-se pelo prazo de quinze dias a manifestação do requerido no sentido de 
pagar a condenação atualizada, caso a obrigação não seja satisfeita espontaneamente 
pelo requerido, depois de intimado da sentença e decorrido o prazo para interposição de 
recurso, incidirá na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, em 
razão do não cumprimento espontâneo da condenação. Decorrido o prazo acima e 
realizados os cálculos da condenação, proceda-se a penhora on line pelo BACEJUD do 
valor do débito atualizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Miranorte – 
TO, 03 de novembro de 2009. Maria Adelaide de Oliveira – Juíza de Direito.  

 
7. AUTOS N. 4354/05  
Ação: DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS  
Requerente: ITAIR JOSÉ MANOEL  
Advogado..: Dr. ROBERTO NOGUEIRA – OAB/TO 726 – A  
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A.  
Advogado: Dr. HÉLIO BRASILEIRO FILHO – OAB/TO 1283  
FINALIDADE: Intime-se a parte requerida para manifestar sobre o pedido de oitiva do 
autor, petição de fls. 111/112. Miranorte – TO, 10/11/2009. Maria Adelaide de Oliveira – 
Juíza de Direito.  

 
8. AUTOS N. 2570/01  
Ação: PROIBIÇÃO DE CONFISCO  
Requerente: IRACEMA DA ABADIA LOPES  
Advogado..: Dr. WALMIRAL FERNANDES TEIXEIRA – OAB/DF 5636  
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Requerido: BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA DE TAGUATINGA – BRASÍLIA/DF.  
Advogado: Dr. CIRO ESTRELA NETO – OAB/TO 1086  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 98/99, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, com base no artigo 
267, incisos I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de 
mérito e, de conseqüência, determino o arquivamento dos autos com as anotações e 
baixas de praxe na Distribuição, depois do trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se as partes, por mandado do inteiro teor desta sentença. Cumpra-se. Miranorte – 
TO, 26 de outubro de 2009. Maria Adelaide de Oliveira – Juíza de Direito.  

 
9. AUTOS N. 3.732/2004  
Ação: INTERDIÇÃO  
Requerente: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS COMO 
REPRESENTANTE DE MARIA JOSÉ ELIAS DA SILVA.  
Advogado..:  
Requerido: MARIA DO SOCORRO DA SILVA  
Advogado:  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 39, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Isto Posto, acolho o parecer ministerial para declarar extinto o feito dos art. 
264 do CPC. Em 23/10/2009. P.R.I. Maria Adelaide de Oliveira – Juíza de Direito.   

 
10. AUTOS N. 2488/01  
Ação: DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL  
Requerente: VALDIR JOSÉ PIMENTA  
Advogado..: Dr. ROBERTO NOGUEIRA – OAB/TO 726-A  
Requerido: MAURIVAN RIBEIRO COSTA  
Advogado:  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 42/43, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, com base no artigo 
267, incisos II e III, do Código de Processo Civil e no § 4°,do artigo 53, da Lei n° 
9.099/1995, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito e, de conseqüência, 
determino o arquivamento dos autos com as anotações e baixas de praxe na Distribuição, 
depois do trânsito. Sem custas e honorários advocatícios por ser processo regido pela Lei 
n° 9.099/1995. Devolvam os documentos de fls. 07/08 ao exeqüente, substituindo-os por 
cópia e entregando-os mediante recibo a ser juntada no processo. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Miranorte- TO, 19 de outubro de 2009. Maria 
Adelaide de Oliveira - Juíza de Direito.  

 
11. AUTOS N. 2.867/02  
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO  
Requerente: RAIMUNDA FIRMINA DE AQUINO  
Advogado..: DEFENSORIA PÚBLICA  
Requerido: DAVID JOSÉ DE AQUINO  
Advogado:  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 39, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 
fulcrando no artigo 267, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado 
arquivem-se os autos com as devidas cautelas. P.R.I. Cumpra-se. Miranorte, 22 de 
outubro de 2009. Ricardo Gagliardi – Juiz Substituto.  

 
12. AUTOS N. 3.406/03  
Ação: DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  
Requerente: O MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS – TOCANTINS  
Advogado..: Dr. RIVADAVIA VITORIANO DE BARROS GARÇÃO – OAB/TO 1803-B  
Requerido: ADAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
Advogado: Dr. FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO – OAB/TO 839 – A E OUTROS  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 99/104, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, acolho o parecer 
da Representante do Ministério Estadual, nos termos do artigo 37, § 4°, da Constituição da 
República de 1988 e do artigo 269, inciso I (acolher), do Código de Processo Civil, 
combinado com o artigo 9, inciso 11, inciso I e artigo 12, incisos I e III, da Lei n° 
8.429/1992, julgo procedente o pedido contido na inicial e condeno o requerido Adailson 
Alves de Oliveira, nas sanções do artigo 12, incisos I e III, concomitantemente, da Lei n° 
8.429/1992: a) Determino a suspensão dos direitos políticos do requerido pelo prazo de 4 
(quatro ) anos, adotando – se a sanção menos gravosa, por considerar a extensão do 
dano e o proveito econômico obtido pelo requerido com sua conduta reprovável ( 
parágrafo único, art. 12, Lei n° 8.429/1992), independente do trânsito em julgado da 
presente sentença, tendo em vista que o requerido já fora condenado ao ressarcimento da 
quantia de R$ 495,32 ( quatrocentos e noventa e cinco reais trinta e dois centavos), 
referente ao pagamento do salário do mês de outubro de 1996, conforme consta da 
sentença de mérito proferida na ação de ressarcimento ao erário público (Autos n° 
192/1997) promovida pelo Município de Rio dos Bois – TO em desfavor do requerido 
Adailson Alves de Oliveira, e, a mencionada sentença de 1° grau, transitou regularmente 
em julgado. Comunique-se imediatamente à Justiça Eleitoral ( Cartório Eleitoral da 28ª 
Zona Eleitoral ) , tendo em vista que os direitos políticos do requerido ficarão suspensos 
pelo prazo de 4 (quatro) anos (art. 15, V, CF/1988); b) Condeno o requerido ao pagamento 
da multa civil ao limite mínimo, no valor de R$ 495,32 (quatrocentos e noventa e cinco 
reais e trinta e dois centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde a 
data de 03 de fevereiro de 1997, data do recebimento da duplicata do salário referente ao 
mês de outubro de 1996, e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data 
do trânsito em julgado desta sentença, por quantia fixada nesta sentença. A multa deverá 
ser revestida em favor de entidade filantrópica de atendimento à comunidade de Rio dos 
Bois – TO ; c) Proíbo o requerido de contratar com o Poder Público ou de receber 
quaisquer benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio ou intermediário pelo prazo de 
4(quatro) anos. Deixo de condenar o requerido a ressarcimento integral do dano referente 
ao recebimento em duplicidade do salário do mês de outubro de 1996 em razão de que o 
requerido já fora condenado pelo mencionado dano, o qual foi objeto da ação de 
ressarcimento ao erário público (Autos n° 192/1997) promovida pelo Município de Rio dos 
Bois – Tocantins em desfavor do requerido Adailson Alves de Oliveira, e, a mencionada 
sentença de 1° grau, transitou regularmente em julgado. Deixo de decretar a condenação 
do requerido à perda da função pública referente ao cargo de vereador do Município de 
Rio dos Bois – TO, em razão de ter sido concluído o pleito legislativo referente ao 
recebimento duplo do salário do mês de outubro de 1996 (pleito de 01/01/1993 a 

31/12/1996), bem como do pleito referente à data do recebimento indevido do mencionado 
salário (pleito de 01/01/1997 a 31/12/2000). Condeno ainda, o requerido ao pagamento 
das custas processuais, da taxa judiciária, das diligencias e dos honorários advocatícios, 
estes fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
condenação, apurado em liquidação de sentença por calculo da Contadoria Judicial, nos 
termos do artigo 20,§ 3°, do Código de Processo Civil, relevando o trabalho realizado e 
levando em conta o trâmite do processo que não exigiu muito esforço do advogado do 
Município. Registra-se somente a demora na prestação jurisdicional, por ter o processo 
permanecido por longo período sem o devido impulso.Oficie-se ao Executivo Municipal de 
Rio dos Bois – TO para informar a este juízo no prazo de 10 (dez), quais as entidades 
filantrópicas regularmente em atividade no Município de Rio dos Bois – TO que atenderem 
às pessoas excepcionais (tipo APAE) e aos idosos(Casa do Idoso), fornecendo o 
endereço e o CNPJ. Depois do trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de quinze dias 
a manifestação do requerido no sentido de pagar a condenação, caso a obrigação não 
seja satisfeita espontaneamente pelo requerido, depois de intimado da sentença e 
decorrido o prazo para interposição de recurso, incidirá na multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do débito atualizado, em razão do não cumprimento espontâneo da 
condenação. Decorrido o prazo acima e realizados os cálculos atualizados da 
condenação, proceda-se a penhora on line pelo BACEJUD do valor do débito atualizado. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, 03 de novembro de 
2009. Maria Adelaide de Oliveira – Juíza de Direito.  

 
13. AUTOS N. 3.170/03  
Ação: MONITÓRIA  
Requerente: COMERCIAL GUARUJÁ DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA  
Advogado..: Dr. MANOEL C. GUIMARÃES – OAB/TO 1686 E OUTROS  
Requerido: JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA HORTEGAL  
Advogado:  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 37/38, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, com base no artigo 
267, incisos II e III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução 
de mérito e, de conseqüência, determino o arquivamento dos autos com as anotações e 
baixas de praxe na Distribuição, depois do trânsito em julgado. Deixo de condená-la nas 
custas processuais e na taxa judiciária por ter sido recolhida as custas processuais e a 
taxa judiciária, quando do ajuizamento da ação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as 
partes. Cumpra-se. Miranorte – TO, 30 de outubro de 2009. Maria Adelaide de Oliveira – 
Juíza de Direito.  

 
14. AUTOS N. 4215/01  
Ação: IMISSÃO NA POSSE C/ PEDIDO DE LIMINAR  
Requerente: DEUSVALDINA RODRIGUES DAMASCENO e SILVA  
Advogado..: Dr. VITAMÁ PEREIRA LUZ GOMES – OAB/TO 43  
Requerido: JUAREZ PINHEIRO FARIAS e sua esposa LUCIANE MIRANDA  
Advogado: Dr. NAZARENO PERERIA SALGADO – OAB/TO 45-B  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 175/177, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos constantes da inicial, para 
conformar, em definitivo, a liminar, deferida e cumprida, de imissão na posse no imóvel 
descrito. Em conseqüência, determino a extinção do processo com resolução de mérito, 
com fulcro no art. 269, I, do CPC. Condeno os requeridos a pagar as custas processuais e 
honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, com base no art. 20, parágrafos 4° e 3°., 
do Código de Processo Civil, devido o zelo mediano do advogado, porém, suspenso sua 
exigibilidade, em face da l. 1060/1950. Transitada em julgado, arquivem – se. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Miranorte – TO, 26 de outubro de 2009. Ricardo 
Gagliardi – Juiz Substituto.  

 
15. AUTOS N. 2.538/01  
Ação: ALIMENTOS  
Requerente: J. F N. e J. F. N, representada por sua mãe DOMINGAS FERREIRA 
PINHEIRO  
Advogado..: Dr. NAZARENO PERERIA SALGADO – OAB/TO 45-B  
Requerido: BALTAZAR PINTO NOLÊTO  
Advogado: Dr. RAIMUNDO NONATO CARNEIRO – OAB/TO 1312  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 84/85, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, com base no artigo 
267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de 
mérito e, de conseqüência, determino o arquivamento dos autos com as anotações e 
baixas de praxe na Distribuição, depois do trânsito em julgado. Deixo de condená-la nas 
custas processuais e na taxa judiciária por ausência de conhecimento da situação 
econômica da representante das autoras. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. 
Cumpra-se. Miranorte – TO, 26 de outubro de 2009. Maria Adelaide de Oliveira – Juíza de 
Direito.  

 
16. AUTOS N. 3.419/03  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/ PEDIDO DE LIMINAR  
Requerente: O MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS – TOCANTINS  
Advogado.: Dr. RIVADÁVIA V. DE BARROS GARÇÃO – OAB/TO 1.803-B  
Requerido: JOSÉ BONIFÁCIO CUNHA E OUTROS  
Advogado: Dr. AMERICANO DO BRASIL DE OLIVEIRA – OAB/TO 353-B  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 145, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 
fulcrando no artigo 267, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado 
arquivem-se os autos com as devidas cautelas. P. R. I. Miranorte – TO, 22 de outubro de 
2009. Ricardo Gagliardi – Juiz Substituto.  

 
17. AUTOS N. 3.807/04  
Ação: INTERDIÇÃO  
Requerente: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado..:  
Requerido: DOLORES ALVES DE MATOS  
Advogado:  
FINALIDADE: Intimar da sentença de fls. 30, dos autos supramencionados a seguir 
transcrito: “ Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 
fulcrando no artigo 267, IX, do Código de Processo Civil. Após otrânsito em julgado 
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arquivem-se os autos com as devidas cautelas. P. R. I. Cumpra-se. Miranorte – TO, 22 de 
outubro de 2009. Ricardo Gagliardi – Juiz Substituto.  

 

NATIVIDADE 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS: 2009.0009.7230-9  
AÇÃO: Declaratória  
REQUERENTE: Odília Silva Castro  
ADVOGADO: Dr. Juvenal Klayber Coelho  
REQUERIDO: INSS  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente ação de 
sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 267, inciso III do Código de 
Processo Civil. Isento de custas por se tratar de feito sob o manto da Justiça Gratuita. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo. 
P.R.I.C. Natividade/TO, 09 de novembro de 2009.(ass) Marcelo Laurito Paro, Juiz 
Substituto.”  

 
AUTOS: 237/05  
AÇÃO: Restituição de Valores  
REQUERENTE: Ponposo Barbosa da Silva  
ADVOGADO: Dr. Domício Camelo da Silva – OAB/GO 9068  
REQUERIDO: Banco DA Amazônia S/A  
ADVOGADA: Dra.Fernanda Ramos Ruiz OAB/TO 1965  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização 
dos cálculos, devendo ser deduzidos os valores já pagos, nos termos da sentença de fls. 
110 a 118, bem como acórdão de fls. 177. Apresentados os cálculos, intime-se as partes 
para se manifestarem sobre os mesmo no prazo de 5(cinco) dias.  
CÁLCULOS: os cálculos da liquidação totalizam: R$ 1.069,74(um mil e sessenta e nove 
reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 502,77(quinhentos e dois reais e setenta e 
sete centavos) referente ao principal já depositado por meio de cheque administrativo; R$ 
97,13(noventa e sete reais e treze centavos) referente a correção monetária; R$ 
291,55(duzentos e noventa e um reais e cinqüenta e cinco centavos) juros de mora; R$ 
178,29(cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) de honorários advocatícios, 
perfazendo o total supra.  

 
AUTOS: 2009.0004.5030-2  
AÇÃO: Embargos à Execução  
REQUERENTE: Município de Natividade/TO  
ADVOGADO: Dr.Sarandi Fagundes Dornelles OAB/TO 432-A  
REQUERIDO: Aristides Jose Vargas e outro  
ADVOGADO: Dr. Jose Maria Noleto de Aquino OAB/GO 4417  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes 
embargos para, reconhecida a inexigibilidade do título, extinguir a execução, com 
fundamento no artigo 269, I do Código de Processo Civil. Outrossim, condeno as partes, 
nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Com o trânsito 
em julgado desta decisão, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais, 
juntando-se cópia desta decisão no processo de execução. P.R.I.C. Natividade/TO, 12 de 
novembro de 2009.(ass) Marcelo Laurito Paro, Juiz Substituto.”  

 
AUTOS: 2009.000.6053-9  
AÇÃO: Manutenção de Posse  
REQUERENTE: Dione Jose de Araújo e outros  
ADVOGADO: Dr.Antonio Viana Bezerra OAB/TO 653  
REQUERIDO: Ricardo Taniguti e outros  
ADVOGADO: Dr. Nadin El Hage OAB/TO 19; Dr. Romeu Eli Vieira Cavalcante OAB/TO 
1254  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Ficam intimados as partes e seus advogados à comparecerem 
na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09 de dezembro de 2009 às 
13:00 horas, no Edifício do Fórum da Comarca de Natividade/TO, devendo as 
testemunhas comparecerem independentemente de intimação.  

 
AUTOS: 2009.0004.4486-8  
AÇÃO: Busca e Apreensão  
REQUERENTE: Banco ABN-AMRO Real S/A  
ADVOGADO: Dr.Aluizio Ney de Magalhães Ayres OAB/GO 6952  
REQUERIDO: Marcelo Ramos Tavares  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente ação sem 
resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 267, inciso III do Código do Processo 
Civil. Custas finais, em havendo, pelo autor. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Natividade/TO, 12 de novembro de 
2009.(ass) Marcelo Laurito Paro, Juiz Substituto.”  

 
AUTOS: 2009.0009.7277-5  
AÇÃO: Interdição  
REQUERENTE: João Francisco do Bonfim  
ADVOGADO: Dra. Gabriela da Silva Suarte OAB/TO 537  
INTERDITANDO: Maria da Conceição dos Santos  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5(cinco) dias, 
cumpra integralmente o despacho de fls. 20. Após, abra-se vista ao douto representante 
do Ministério Público. Em seguida, voltem os autos conclusos. Natividade, 09 de novembro 
de 2009. (ass) Marcelo Laurito Paro, Juiz Substituto.  

 
AUTOS: 1355/03(2009.0008.9586-0)  
AÇÃO: Alimentos  
REQUERENTE: MP  
REQUERIDO: Reinaldo Paiva Moreira  
Alimentando: Reinivaldo Rodrigues Paiva e outros  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Diante do exposto, julgo a presente ação de alimentos 
extinta sem resolução do mérito com fundamento no artigo 267, inciso III do Código de 
Processo Civil. Sem custas ou honorários, tendo em vista a presumida carência de 
recursos financeiros dos demandantes, já que o Ministério Público Estadual atuou como 

substituto processual dos mesmos. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 
devidas anotações e baixas regulares. P.R.I.C. Natividade/TO, 06 de novembro de 
2009.(ass) Marcelo Laurito Paro, Juiz Substituto.”  

 
AUTOS: 2009.0004.4932-0  
AÇÃO: Investigação de Paternidade c/ alimentos  
REQUERENTE: P.A.C.R.M. rep.por sua genitora Telma do Carmo Rocha Maia  
ADVOGADO: Dr. Ademilson Ferreira Costa OAB/TO 1767 e Dr. Anselmo Francisco da 
Silva OAB/TO 2498  
REQUERIDO: Bonfim Santana Pinto  
ADVOGADO: Dr. Marcony Nonato Nunes OAB/TO 1980  
INTIMAÇÃO: Fica intimado o advogado da parte requerente à comparecer na audiência de 
coleta do material para a realização de exame de DNA redesignada, para o dia 02 de 
dezembro de 2009 às 14 horas, no edifício do Fórum da Comarca de Natividade/TO.  

 
AUTOS: 1459/03  
AÇÃO: Cancelamento/Anulação de Matriculas e de Registros  
REQUERENTE: Dione Jose de Araújo e outros  
ADVOGADO: Dr. Antonio Viana Bezerra OAB/TO 653-A; Dr. Marcio Rodrigues Vieira 
OAB/GO 19.944  
REQUERIDO: Jose Aníbal Canedo e outros  
ADVOGADO: Dr. Nadir El Hage OAB/TO 19-B; Dra. Elizabete Alves Lopes OAB/TO 3282 ; 
Dra. Daniela Bittencout Medeiros OAB/TO 2831; Dr. Romeu Eli V. Cavalcante OAB/TO 
1254  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO no tocante ás partes remanescentes, com fundamento no 
artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil. Como conseqüência, condeno os 
autores remanescentes ao pagamento das custas e despesas processuais proporcionais e 
também em honorários advocatícios aos patronos dos requeridos remanescentes, que fixo 
em R$ 1.000,00(mil reais), levando-se em conta as diretrizes do artigo 20, parágrafo 4º do 
Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de 
praxe. P.R.I.C. Natividade/TO, 09 de novembro de 2009.(ass) Marcelo Laurito Paro, Juiz 
Substituto.”  

 

NOVO ACORDO 
Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
BOLETIM DE EXPEDIENTE – Nº 074/ 2009.  

 
01. REFERÊNCIA: AUTOS: Nº. 717/2003.  
NATUREZA DA AÇÃO: SIMULATÓRIA C/C REVOGATÓRIA OU PAULIANA  
REQUERENTE: ORIMAR BASTOS FILHO  
REQUERIDOS: JOSÉ CALIXTO BRAGA E S/M MARIA LÚCIA XAVIER DE MIRANDA 
BRAGA E ELIAS XAVIER DE MIRANDA  
INTIMAÇÃO dos REQUERIDOS e LITSCONSORTES PASSIVOS, do inteiro teor do r. 
Despacho Judicial, constante à fl. 221, a seguir transcrito: “Há muito o autor, advogado em 
causa própria, não compareceu em Juízo para impulsionar o feito. Três foram as tentativas 
para localizá-lo, pessoalmente (fls. 187, 190 e 212-v – 213). Intime-se, via diário oficial, os 
requeridos (e litisconsortes passivos) que foram citados para, no prazo de até 05 (cinco) 
dias se manifestarem acerca da extinção do processo sem a resolução do mérito em face 
do abandono da parte autora. Cumpra-se com urgência: processo incluído na META de 
nivelamento nº. 2 do CNJ. Novo Acordo, 28 de outubro de 2009. Fábio Costa Gonzaga – 
Juiz de Direito”.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE – Nº 075/ 2009.  

 
01. REFERÊNCIA: AUTOS: Nº. 2007.0002.2216-8/0 (nº. atual) e 970/2004 (nº. anterior)  
NATUREZA DA AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
REQUERENTES: JEFERSON GRANDI E GERSON GRANDI  
REQUERIDO: ÉRCIO MACCHIOLI  
INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, do r. Despacho Judicial, 
constante à fl. 94, a seguir transcrito: “Intime-se a parte requerida para manifestar-se, no 
prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do pedido de desistência formulado às fls. 89/90. Novo 
Acordo, 24 de outubro de 2009. Fábio Costa Gonzaga – Juiz de Direito”, tudo de 
conformidade com o r. despacho de fl. 98, constante nos autos em epígrafe.  

 
02. REFERÊNCIA: AUTOS: Nº. 724/2003.  
NATUREZA DA AÇÃO: CIVIL DE RESSARCIMENTO  
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO-TO.  
REQUERIDO: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS GUEDES  
INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, Dr. EPITÁCIO BRANDÃO 
LOPES – OAB/TO., nº 315-A, da r. Sentença Judicial, constante à fl. 129, a seguir 
transcrita: “Delibero em função dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos às fls. 
110/127. É nítida a pretensão do Ministério de conferir EFEITOS INFRIGENTES ao 
recurso (acolhida a tese para ultrapassar a preliminar de ilegitimidade passiva, o Juízo 
teria de apreciar o mérito da causa, proferindo nova sentença). Tal possibilidade (atribuir 
efeitos infringentes e embargos de declaração) é referendada na doutrina e jurisprudência, 
sobretudo do STF e STJ que impõem, entretanto, a intimação da parte contrária para 
manifestação antes do ato judicial que decide tal questão. Neste sentido, intime-se o 
Requerido MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS GUEDES (via publicação no diário oficial 
da justiça), para se manifestar, no prazo de até 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Novo Acordo, 
04 de novembro de 2009. Fábio Costa Gonzaga – Juiz de Direito”.  

 
03. REFERÊNCIA: AUTOS: Nº. 2007.0003.1067-9/0 (nº atual) e nº 947/2004 (nº 
anterior) – META 2.  
NATUREZA DA AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
REQUERENTE: LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA  
REQUERIDO: ARNOUDO PIRES BONFIM  
INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, Dr. JOSÉ FERNANDO 
VIEIRA GOMES – OAB/TO., nº. 1.606, da r. Sentença Judicial, constante à fl. 16, a seguir 
transcrita: “(...). Neste sentido DECIDO DECLARAR EXTINTO O PROCESSO SEM A 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tudo na forma do artigo 267, § 1º, do Código de Processo 
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Civil. Publique-se. Registre-se e intime-se. Sem custas. Após as diligências supra, AO 
ARQUIVO. Novo Acordo, 11 de novembro de 2009. Fábio Costa Gonzaga – Juiz de 
Direito”.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE – Nº 076/ 2009.  

 
01. REFERÊNCIA: AUTOS: Nº. 2009.0010.9391-0/0  
NATUREZA DA AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
REQUERENTE: BANCO FINASA BMC – S/A  
REQUERIDO: MILTONCI CERQUEIRA GARCEZ  
INTIMAÇÃO da parte autora e requerida, na pessoa de seus advogados, Dr. HUMBERTO 
LUIZ TEIXEIRA – OAB/SP., nº 157.875 e Dr. JÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS COSTA – 
OAB/TO., 3595 – B, respectivamente, do r. Despacho Judicial, constante à fl. 44-verso, a 
seguir transcrito: “Int. a parte autora para, a vista da contestação e documentos, 
manifestar-se em sede de réplica. Prazo: 10 (dez) dias. requerida para manifestar-se, no 
prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do pedido de desistência formulado às fls. 89/90. Novo 
Acordo, 12 de novembro de 2009. Fábio Costa Gonzaga – Juiz de Direito”.  

 
02. REFERÊNCIA: AUTOS: Nº. 2009.0010.5138-0/0.  
NATUREZA DA AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
REQUERENTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL  
REQUERIDA: RITA DE KÁCIA AIRES DIAS  
INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado, Dr. NÚBIA CONCEIÇÃO 
MOREIRA – OAB/TO., nº. 4311 e Dr. RENATO DUARTE BEZERRA – OAB/TO., 4296, 
respectivamente, do r. Despacho Judicial, constante à fl. 90-verso, seguir transcrito: 
“CONSIDERANDO: 1 – A proposta de acordo constante às fls. 88/90; 2 – A possibilidade 
de, mesmo sem acordo, o Juízo julgar antecipadamente a lide; DECIDO: mandar intimar a 
parte autora para, no prazo de até 10(dez) dias, oferecer réplica ou aquiescer com os 
termos da proposta de acordo. Novo Acordo, 12 de novembro de 2009. Fábio Costa 
Gonzaga – Juiz de Direito”.  

 
03. REFERÊNCIA: AUTOS: Nº. 2007.0003.3611-2/0 (Nº AUAL) - 978/2004 (Nº 
ANTERIOR) META 2.  
NATUREZA DA AÇÃO: ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL  
REQUERENTE: AGROPECUÁRIA SERRA AZUL II - LTDA, REPRESENTADA POR 
ADERSON LOPES DE BARROS  
REQUERIDA: JANETE DE FRANÇA FERNANDES  
INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado, Dr. FRANCISCO JOSÉ SOUSA 
BORGES – OAB/TO., 413 - A, do r. Despacho Judicial, constante à fl. 45/46, seguir 
transcrito: “(...). Observo: 1 – Trata-se de pedido de ADJUDICAÇÃO ajuizado por pessoa 
jurídica (ausência de cópia dos atos constitutivos e das 1ª e 2ª alterações contratuais – 
nos autos há apenas a terceira alteração contratual, às fls. 10/12). 2 – O pedido de 
adjudicação refere-se ao bem imóvel: LOTE 113 DO LOTEAMENTO CARACOL 2ª 
ETAPA, MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS, COM ÁREA TOTAL DE 744.000.00 
(SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO HECTARES) DENOMINADA FAZENDA 
AROEIRA (ausência de registro do cartório de imóveis correspondentes – Lagoa do 
Tocantins, indicando a cadeia dominial).(...) Com isso, DETERMINO: (...). B) – A intimação 
da parte autora para providenciar a juntada dos documentos faltantes indicados nos itens 
‘1’ e ‘2’ supra. Novo Acordo, 11 de novembro de 2009. Fábio Costa Gonzaga – Juiz de 
Direito”.  

  

Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AÇÃO DE INVENTÁRIO  
Nº 2009.0010.9370-8  
REQUERENTE: EUCLIDES ALVES GREGÓRIO  
ESPÓLIO DE PEDRO LINO ALVES  
ADVOGADO: DR. AURI-WULANGE RIBEIRO JORGE – OAB-T0 - 2.260  
Intimar o Advogado do despacho a seguir transcrito: “ Defiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Noticia-se, na petição inicial, a pretensão de processar –se o inventário 
na modalidade de ARROLAMENTO SUMÁRIO. Ao que parece o único herdeiro seria o 
próprio REQUERENTE ( Euclides Alves Gregório), uma vez que na certidão de óbito 
consta que o finado Pedro Lino Alves não teria deixado mãe, filhos nem esposa (fl.06). Em 
assim sendo, o autor (por seu advogado) já poderia ter feito constar, na petição inicial, as 
informações previstas no artigo 1.032 do CPC para homologação, após a colheita do 
parecer do Ministério Público. Neste sentido, intime-se o autor (por seu advogado), para 
que peticione na forma do artigo 1.032 do CPC (confirmando quem são os herdeiros e 
quais os bens deixados pelo finado, além de eventuais credores). Prazo : até 10 (dez) 
dias. Novo Acordo, 28 de outubro de 2009.Fábio Costa Gonzaga - Juiz de Direito.  

  

PALMAS 
1ª Vara Cível 

 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº. 30/2009  

 
AUTOS Nº : 2004.0000.2842-1 – Embargos à Execução  
REQUERENTE : CENTRO OFTALMOLOGICO DE PALMAS LTDA E JORGE MANUEL 
BREGIEIRO MENDES  
ADVOGADO : ADONIS KOOP  
REQUERIDO : NICOLAU DEMÉTRIO NETO  
ADVOGADO : MÁRCIO FERREIRA LINS  
INTIMAÇÃO : I-Digam as partes se ainda pretendem produzir outras provas, indicando 
com objetividade os fatos que pretendem demonstrar. Prazo de 10 dias.  

 
AUTOS Nº : 2004.0000.9445-9 - Reivindicatória  
REQUERENTE : RAIMUNDO DIAS FILHO  
ADVOGADO : FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES  
REQUERIDO : MARIA SUELI ARAÚJO DA SILVA  
ADVOGADO :MÁRCIO AUGUSTO M. MARTINS  
INTIMAÇÃO : intime-se o requerente, na pessoa de seu Procurador, para no prazo de 10 
(dez) dias, apresentar contra razões ao recurso de apelação, interposto pela parte 
requerida.  

 
AUTOS Nº : 2004.0001.0412-8 – Busca e Apreensão  
REQUERENTE : ILTON PEREIRA LIMA  
ADVOGADO : HUGO MARINHO DE ABREU OLIVEIRA  
REQUERIDO : ORLANDO BARBOSA DE CARVALHO  
ADVOGADO :MÁRCIO FERREIRA LINS  
INTIMAÇÃO : É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos não vislumbro no 
teor do acordo firmado (fls. 133/134) qualquer vedação legal que impeça esse juízo de 
homologá-lo, especialmente pelo fato de as partes se encontrarem regularmente 
representadas por patronos. Cada parte arcará com os honorários de seus advogados. 
Desta forma, homologo, por sentença, o acordo de fls. 133/134. Sendo assim, declaro 
extinto o presente processo com julgamento de mérito, nos termos do art.269, III, do CPC. 
Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais remanescentes, acaso 
existentes, pelo autor arquivem-se. Se o valor das custas não for pago, encaminhe-se 
certidão do débito à Fazenda Pública Estadual, para cobrança administrativa e inscrição 
em dívida ativa (Lei Estadual nº 1.288/2001, art. 63), com os seguintes dados : a) o nome 
e/ou CPF/CNPJ do devedor; b) o valor do débito e a data da consolidação; c) a menção de 
que se trata de custas judiciais de sucumbências (Lei Estadual nº 1.286/2001); e d) os 
dados do processo. Publique-se. Registre-se e intimem-se.  

 
AUTOS Nº : 2005.0000.4010-1 - Declaratória  
REQUERENTE : WILSON DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS  
ADVOGADO : PERICLES ARAUJO GRACINDO DE OLIVEIRA E OUTROS  
REQUERIDO : BANCO DA AMAZÔNIA S/A  
ADVOGADO :ALESSANDRO DE PAULA CANEDO  
INTIMAÇÃO : Sobre o pedido de extinção do processo (fls. 279/9), manifeste-se o 
requerido no quinquidio.  

 
AUTOS Nº : 2005.0001.3576-5 – Embargos à Execução  
REQUERENTE : MARCIO MAGALHÃES LTDA  
ADVOGADO : CORIOLANO SANTOS MARINHO  
REQUERIDO : BANCO BRADESCO S/A  
ADVOGADO : OSMARINO JOSÉ DE MELO  
INTIMAÇÃO : ...Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, resolvendo o mérito da lide 
(art. 269, I). Pelo princípio da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa 
(CPC, 20 § 4º), ressaltando-se, porém que a execução destas despesas será 
condicionada à melhoria das suas condições financeiras no prazo de 5 (cinco) anos, eis 
que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I.  

 
AUTOS Nº : 2005.0001.3925-6 – Declaratória  
REQUERENTE : IVANIA ANTUNES DIAS  
ADVOGADO : JAIR DE ALCANTARA PANIAGO  
REQUERIDO : BANCO DO BRASIL S/A  
ADVOGADO : LINDINALVO LIMA LUZ E OUTROS  
INTIMAÇÃO : Intime-se o devedor (Banco do Brasil S/A), via procurador judicial, para no 
prazo de 15 dias, quitar o débito consoante demonstrativos de fls. 108/109; ficando 
asseverado que o não pagamento desaguará na incidência de multa prevista no art. 475-J 
Do CPC. .....  

 
AUTOS Nº : 2005.0001.4373-3 – Busca e Apreensão  
REQUERENTE : BANCO BRADESCO S/A OUTROS  
ADVOGADO : CRISTINA CUNHA MELO RODRIGUES  
REQUERIDO : GILVAN FERNANDES OLIVEIRA ABREU  
ADVOGADO : PÚBLIO BORGES ALVES OUTRO  
INTIMAÇÃO : intime-se o requerido acerca de todos os cálculos juntado nos autos, para 
em 10 dez dias, providenciar ao depósito do valor do saldo devedor.  

 
AUTOS Nº : 2005.0001-4374-1 - Consignação  
REQUERENTE : GILVAN FERNANDES OLIVEIRA ABREU  
ADVOGADO : PÚBLIO BORGES ALVES OUTRO  
REQUERIDO : BANCO BRADESCO S/A OUTROS  
ADVOGADO :CRISTINA CUNHA MELO RODRIGUES  
INTIMAÇÃO intime-se o requerente acerca de todos os cálculos juntado nos autos, para 
em 10 dez dias, providenciar ao depósito do valor do saldo devedor.  

 
AUTOS Nº : 2005.0001.4648-1 – Busca e Apreensão  
REQUERENTE : BANCO BRADESCO S/A OUTROS  
ADVOGADO : LUCIANA FARIA CRISÓSTOMO PEREIRA  
REQUERIDO : ROGÉRIO RODRIGUES DO AMARAL  
INTIMAÇÃO : Isto posto, ACOLHO O PEDIDO de busca e apreensão, consolidando-se a 
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial e acima referidos em 
mãos do BANCO BRADESCO S/A, o que faço amparado no Decreto-lei nº 911/69 e suas 
modificações posteriores. Em conseqüência, resolvo o mérito da lide (art. 269, I, CPC). 
Esclareço que a Autora poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária 
independentemente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das 
despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se 
houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada, sendo que por disposição 
legal não poderá ficar com o bem como forma de pagamento. Condeno o Requerido nas 
custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado a causa 
(CPC, 20, § 3º). Transitada em julgado: a) encaminhe-se ao DETRAN o respectivo "alvará" 
que autoriza a venda do bem a terceiro, nos termos da sentença, sob a advertência de que 
o Autor, por disposição legal, não poderá ficar com o bem; b) levante-se o depósito do 
bem apreendido em favor do Autor; c) cientifique-se o Réu para verificar a existência de 
eventual saldo credor em seu favor. Cumpridos os itens acima e pagas as despesas, 
arquivem-se os autos com baixa na distribuição. P. R. I.  

 
AUTOS Nº : 2005.0002.0397-3 – Monitória  
REQUERENTE : DAMASO, DAMASO, QUINTINO, DE JESUS LTDA  
ADVOGADO : ANDRE RICARDO TANGANELI  
REQUERIDO : MIGUENS E OLIVEIRA LTDA - ME  
INTIMAÇÃO : Promova o requerente o pagamento das custas de locomoção do mandado 
de citação, no prazo de 05 dias.  
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AUTOS Nº : 2005.0002.3604-9 – Reparação de danos morais e/ou materiais  
REQUERENTE : SAVILDA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA  
ADVOGADO : GERMIRO MORETTI  
REQUERIDO : AUTOVIA VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  
ADVOGADO : GLAUTON ALMEIDA ROLIN  
INTIMAÇÃO : ...Ante o exposto, REJEITO o pedido inicial. Em conseqüência resolvo o 
mérito da lide (art. 269, I) Outrossim, condeno a requerente na obrigação de pagar as 
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa 
(CPC, § 3º), ressaltando-se, porém que a execução destas despesas será condicionada à 
melhoria das suas condições financeiras no prazo de 5 (cinco) anos, eis que é beneficiária 
da assistência judiciária gratuita. P.R.I.  

 
AUTOS Nº : 2005.0002.3477-1 – Consignação em Pagamento  
REQUERENTE : ANTONIO JOSÉ LEMOS  
ADVOGADO : CLÓVIS TEIXEIRA LOPES E OUTRA  
REQUERIDO : BANCO BRADESCO S/A  
ADVOGADO :FABIANO FERRARI LENCI  
INTIMAÇÃO : ....Que seja o réu , Banco Bradesco S/A, intimado a apresentar os cálculos, 
atualizados, com todos os encargos explícitos previstos no contrato, em relação a todas as 
parcelas vencidas e vincendas, inclusive aquelas em que o autor tenha providenciado a 
consignação , para verificação da suficiência ou insuficiência dos valores consignados....  

 
AUTOS Nº : 2005.0002.3500-0 - Indenização  
REQUERENTE : PAULO LUIZ PAULINO  
ADVOGADO : DUARTE BATISTA DO NASCIMENTO  
REQUERIDO : INVESTICO S/A  
ADVOGADO :CLAUDIA CRISTINA CRUZ MESQUITA PONCE E OUTROS  
INTIMAÇÃO : ...Ante o exposto, declino da competência em favor da Seção Judiciária do 
Tocantins, a quem determino sejam remetidos os autos. Intimem-se.  

 
AUTOS Nº : 2005.0002.3518-2 – Ordinária de Cobrança  
REQUERENTE : BANCO BRASIL S/A  
ADVOGADO : DILMAR DE LIMA  
REQUERIDO : ANDERSON BLADO  
ADVOGADO : MARIA DO CARMO COTA  
INTIMAÇÃO : ...Chamo o feito a ordem para determinar a intimação do autor para 
providenciar a juntada dos documentos referentes às clausulas gerais dos contratos 
firmados pelas partes descritos no “Contrato de adesão a produtos e serviços”...  

 
AUTOS Nº : 2005.0002.3637-5 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
REQUERENTE : VIVIANE DE ARAUJO  
ADVOGADO : ARISTÓTLES MELO BRAGA  
REQUERIDO : GUSTAVO ANTONIO TANUS  
ADVOGADO :ANUAR AMARAL CURY  
INTIMAÇÃO : Defiro o pedido e redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 
02 de dezembro de 2009, às 16:00 horas. As partes poderão indicar testemunhas no prazo 
legal. Intimem-se.  

 
AUTOS Nº : 2005.0002.5923-5 - Indenização  
REQUERENTE : ZILDA ARAÚJO MACEDO  
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO SILVA MORAIS  
REQUERIDO : BANCO DO BRASIL S/A  
ADVOGADO :ANSELMO FRANCISCO DA SILVA OUTRO  
INTIMAÇÃO : Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial e CONDENO o 
Requerido a pagar ao Requerente: a) o valor de R$ 49,52 pelos danos materiais, sendo 
certo que os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da 
propositura da ação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês contados desde a 
data do evento danoso, ou seja, 18MAR2003 (CC, 406 e 398); b) o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) pelos danos morais, quantia que será corrigida monetariamente pelo 
INPC/IBGE a partir desta data (STJ, súmula nº 362) e acrescido de juros de mora à taxa 
de 1% (um por cento) ao mês contados desde a data do evento danoso, ou seja, 
18MAR2003 (CC, 406 e 398). Em conseqüência, resolvo o mérito da lide (CPC, art. 269, 
I). Outrossim, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa (CPC, 20, § 3º), dado que “na 
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na 
inicial não implica sucumbência recíproca” (STJ, súmula nº 326). Esclareço, por oportuno, 
que decorrido o prazo de 15 dias do trânsito e julgado desta sentença, sem o pagamento 
espontâneo da condenação, incidirá de pleno direito e independentemente de nova 
intimação a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. P. R. I.  

 
AUTOS Nº : 2005.0003.6871-9 – Busca e Apreensão  
REQUERENTE : BANCO ABN AMRO REAL S/A  
ADVOGADO : THULA CRISTINA GODINHO PEREIRA  
REQUERIDO : ANA VALERIA OLIVEIRA TEIXEIRA  
INTIMAÇÃO : Intime-se o autor, na pessoa de seu procurador, via diário da justiça, para, 
em 48 hs, requerer o que lhe aprouver, sob pena de extinção do processo sem resolução 
do mérito.  
 
AUTOS Nº : 2006.0002.1674-7 - Monitória  
REQUERENTE : AUTO LOCADORA TOCANTINS LTDA  
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO PAIVA OLIVEIRA  
REQUERIDO : GRUPOQUATRO TOCANTINS S/C LTDA  
ADVOGADO :JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE OUTROS  
INTIMAÇÃO : intime-se o requerente através de seu procurador, para no prazo legal, 
apresentar contra razões ao recurso de apelação interposto pela parte Requerida.  
 
AUTOS Nº : 2006.0004.2106-5 - Embargos  
REQUERENTE : ADALTÉRIO ANTONIO STORCH OUTRO  
ADVOGADO : JOSÉ ÁTILA DE SOUSA PÓVOA  
REQUERIDO : MARIA JOSÉ PORTO DOS SANTOS  
ADVOGADO : LUIS GONZAGA ASSUNÇÃO  
INTIMAÇÃO : intimem-se as partes por meio de seus procuradores, para, no prazo de 05 
dias, manifestar acerca da avaliação das benfeitorias existentes no imóvel objeto da lide.  

 

AUTOS Nº : 2006.0007.6524-4 - Indenização  
REQUERENTE : RAQUEL MARIA SARNO OTRANTO COLANGELO E FÁBIO PEIXINHO 
GOMES CORRÊA  
ADVOGADO : RAQUEL MARIA SARNO OTRANTO COLANGELO OUTRO  
REQUERIDO : V. G. CEZAR E FILHO LTDA  
ADVOGADO : CÉLIO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA  
INTIMAÇÃO : Por tudo isso, rejeito os embargos de declaração (fls. 338/40). II – Noutro 
giro, observo que a Exequente recusou a nomeação de bens feita pela parte devedora (fls 
301/1 e 314/20), mas também não indicou nenhum à execução, apenas solicitou a 
penhora on line de dinheiro, incabível no caso. Sendo assim, providencie a Exeqüente 
nomeação de bens sobre os quais deva incidir a responsabilidade do devedor, ou 
aguarde-se a decisão final da ação rescisória nº 1.622/07, III – Intimem-se.  

 
AUTOS Nº : 2007.0001.9955-7 - Indenização  
REQUERENTE : NICOLAU DEMÉTRIO NETO  
ADVOGADO : MARCIO FERREIRA LINS  
REQUERIDO : CENTRO OFTALMOLOGICO DE PALMAS LTDA  
ADVOGADO : ADONIS KOOP  
INTIMAÇÃO : I – O requerido deverá comprovar o cumprimento da decisão de fls. 344, no 
prazo de 5 dias, pena de desistência tácita da prova pericial.  

 
AUTOS Nº : 2007.0004.9826-0 – Reparação de Danos  
REQUERENTE : WANDA FRASSON COLLET E OUTROS  
ADVOGADO : EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA  
REQUERIDO : NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA  
ADVOGADO :SERGIO FONTANA  
INTIMAÇÃO : I – Por ora, o bem imóvel matriculado sob o nº 1175 do RGI (fls. 1254) e 
penhorado em fls. 1173/8 é suficiente para a quitação do débito excutido neste feito. Assim 
nomeio leiloeiro o Porteiro dos Auditórios desta Comarca, designo hasta pública do 
referido bem para as seguintes datas: - 3 de Dezembro de 2009, às 14h00m, em primeira 
praça; - 14 de Dezembro de 2009, às 14h00m, em segunda praça, para o caso de não 
haver lanço superior à avaliação na primeira.  

 
AUTOS Nº : 2008.0001.5662-7 - Indenização  
REQUERENTE : KLEANDRO TAVARES DOS SANTOS  
ADVOGADO : JOSÉ ATILA DE SOUSA PÓVOA  
REQUERIDO : DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA  
ADVOGADO :IRAMAR ALESSANDRA MEDEIROS ASSUNÇÃO NASCIMENTO  
REQUERIDO : FORD COMPANY BRASIL LTDA  
ADVOGADO : MARCO PAIVA OLIVEIRA  
INTIMAÇÃO : intimem-se as requeridas para, em 05 dias, proceder o recolhimentos dos 
honorários periciais especificados na proposta de fl. 166, haja vista que esse encargo a 
elas restou impingido ... Manifestem-se a respeito do laudo pericial de fls. 168/201.  

 
AUTOS Nº : 2008.0011.0738-7 - Cobrança  
REQUERENTE : JOSÉ FILHO DE SOUZA  
ADVOGADO : EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA  
REQUERIDO : HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO  
ADVOGADO : VINICIUS RIBEIRO ALVES CAETANO  
INTIMAÇÃO : Audiência de conciliação para o dia 09 do mês de Dezembro de 2009, às 
09:30 horas.  

 
AUTOS Nº : 2008.0011.2191-6 - Cobrança  
REQUERENTE : CECILIA LEAL DA MOTA E OUTROS  
ADVOGADO : CECILIA MOREIRA FONSECA  
REQUERIDO : BANCO BRADESCO S/A  
ADVOGADO :CRISTIANE DE SÁ MUNIZ COSTA  
INTIMAÇÃO : Objetivando a realização da audiência preliminar prevista no artigo 331 do 
CPC, designo o dia 09 do mês de Dezembro de 2009, às 10 horas.  

 
AUTOS Nº : 2009.0000.9700-9 – Indenização por Danos Morais  
REQUERENTE : GRUPO FRATERNAL ALLAN KARDEC  
ADVOGADO : HUGO BARBOSA MOURA  
REQUERIDO : BRASIL TELECOM S/A  
INTIMAÇÃO : Ante a notícia de descumprimento da liminar deferida, intime-se a requerida 
para fazê-lo imediatamente, no prazo de 24 horas, e comprovar nos autos o cumprimento. 
...redesigno a audiência de conciliação para o dia 1º de Dezembro de 2009, às 16 horas.  
 
AUTOS Nº : 2009.0005.5098-6 - Indenização  
REQUERENTE : DULCINETE PEREIRA DA SILVA  
ADVOGADO : ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA  
REQUERIDO : MARIA DAS DORES FONTES E SEGURADORA PORTO SEGURO  
INTIMAÇÃO : Designo o dia 11/05/2010, às 15 horas, audiência de conciliação, instrução 
e julgamento.  
 
AUTOS Nº : 2009.0006.0025-8 –Exibição de Documentos  
REQUERENTE : CARLOS EDUARDO FREITAS PINTO FILHO  
ADVOGADO : FLORISMAR DE PAULA SANDOVAL  
REQUERIDO : BANCO FINASA S/A  
INTIMAÇÃO : Intime-se o autor, na pessoa de seu procurador, via diário da justiça, para, 
em 48 hs, requerer o que lhe aprouver, sob pena de extinção do processo sem resolução 
do mérito.  
 
AUTOS Nº : 2009.0006.0052-5- Indenização  
REQUERENTE : VIAÇÃO PARAISO LTDA  
ADVOGADO : KEYLA MARCIA GOMES ROSAL  
REQUERIDO : ROSY MARY PRAXEDES ARAUJO  
ADVOGADO : DUARTE BATISTA DO NASCIMENTO  
INTIMAÇÃO : ....fixo audiência de conciliação para o dia 26/11/09, 14:30 horas. Intimem-
se as partes, cientes de que nessa audiência, caso não se realize acordo, será ordenado o 
processo. Os advogados devem estar preparados para debates orais, porque, não obtida 
a conciliação e ordenado o feito, a audiência instrutória será realizada na seqüência e a 
sentença poderá ser ser exarada em audiência , se possível. Intime-se.  
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AUTOS Nº : 2009.0007.4977-4 – Reintegração de Posse  
REQUERENTE : REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL  
ADVOGADO : LEONARDO COIMBRA NUNES  
REQUERIDO : BARBOSA E DOURADO LTDA ME  
ADVOGADO : SIMONE DE OLIVEIRA FREITAS  
INTIMAÇÃO : Intimem-se os Procuradores das partes, via Diário da Justiça, da decisão de 
fls. 45... “Assim, declino da competência em favor do juízo da 4ª Vara Cível, a quem 
determino que sejam remetidos, sob as cautelas inerentes”.  

 
AUTOS Nº : 2009.0010.3484-1 - Indenização  
REQUERENTE : MARIA SANTANA DE SOUZA  
ADVOGADO : MAZOLENE PEREIRA CRUZ  
REQUERIDO : VIVO S/A  
INTIMAÇÃO : ...Em razão disso, INDEFIRO a antecipação da tutela. Designo o dia 
11/05/2010, às 14 horas, audiência de conciliação, instrução e julgamento.  

 

2ª Vara Cível 
  

INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
BOLETIM Nº 120/09  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

01 – AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO – 2008.0010.3673-0/0  
Requerente: Humberto Alencar Tormim Borges  
Advogado: Francisco José de Sousa Borges – OAB/TO 413-A  
Requerido: Eduardo Godinho e Hebe Godinho  
Advogado: José Átila de Sousa Povoa – OAB/TO 1590  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Redesigno a Audiência Preliminar de Tentativa de 
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 11/12/2009, às 15:30h. Intime-se. Cite-se. 
Palmas-TO, 10 de novembro de 2009. (Ass) Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de Direito”.  

 
02 – AÇÃO: COBRANÇA – 2008.0011.0953-1/0  
Requerente: Banco da Amazônia S/A  
Advogado: Laurêncio Martins da Silva – OAB/TO 173  
Requerido: Fábio Araújo Vieira  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Fixo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, PARA O DIA 10/12/2009, ÀS 14:30 horas. Intime-se. 
CITE-SE o requerido, ficando, desde logo, advertido de que, em não havendo conciliação, 
após as providências do §§ 4º e 5º do art. 277 do CPC, deverá oferecer, se desejar, 
defesa escrita ou oral, tal como previsto no art. 278 do mesmo diploma legal. Para as 
notificações, em cujas diligências esta decisão servirá de MANDADO, determino que 
sejam observadas pelas partes o seguinte: a) Pelo requerido, comparecimento 
acompanhado obrigatoriamente de advogado que apresentará defesa escrita ou oral em 
audiência. b) Para ambas as partes, ficam intimadas para em 10 dias, contados da 
notificação, oferecer rol testemunhal, sob pena de preclusão desta prova, em obediência 
aos princípios da celeridade e economia processual, evitando assim, desdobramento 
desnecessário do ato. As testemunhas devem ser trazidas pelas partes, salvo justificada 
impossibilidade, comunicada ao juízo até 10 dias antes da audiência, seguida de prova do 
depósito para a diligência. Os advogados devem estar preparados para debates orais, pois 
a sentença será exarada em audiência, se possível. Apreciarei o pedido de antecipação de 
tutela após a manifestação da parte contrária. O Senhor Oficial de Justiça que cumprir o 
mandado deverá apresentar certidão de cumprimento em folha avulsa, para evitar 
desnecessária juntada nos autos, de peça repetida. Cite-se. Cumpra-se. Palmas-TO, 06 
de novembro de 2009. (Ass) Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de Direito”.  

 
03 – AÇÃO: DECLARATÓRIA... – 2009.0011.3115-4/0  
Exeqüente: Selma Helena da Silva  
Advogado: Gisele de Paula Proença - OAB/TO 2664 e outro  
Executado: Brasil Telecom S/A  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “SELMA HELENA DA SILVA, por meio de seu advogado 
regularmente constituído, ingressou com Ação Declaratória c/c pedido de antecipação de 
tutela, em face da 14 BRASIL TELECOM S.A, ambos devidamente qualificados nos autos 
em epígrafe, alegando que foram emitidas faturas de consumo com valor exorbitante, 
posto que seu telefone estaria programado para realizar apenas chamadas locais. Atesta 
que tentou resolver o impasse administrativamente, todavia não fora possível, ante a 
intransigência da parte requerida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para 
determinar a requerida que suspenda a cobrança relativa à fatura do mês de outubro/2009 
e se abstenha de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a concessão dos 
benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relatório. DECIDO. Analisando o contexto 
probatório colacionado aos autos, verifico haver, respaldo no pleito da requerente. Para a 
antecipação dos efeitos da tutela, exige a norma de regência (art. 273, CPC) a existência 
de prova inequívoca da verossimilhança da alegação inicialmente deduzida, a 
possibilidade de dano de difícil reparação, e a reversibilidade do provimento antecipatório. 
A parte tem o dever de comprovar a verossimilhança do direito alegado e a necessidade 
de sua antecipação. Quando comprovados os três requisitos concomitantes, verifica-se 
possível a concessão da tutela antecipada. No caso concreto, em um juízo preliminar, a 
autora demonstrou que a requerida retificou o valor das demais faturas encaminhadas a 
requerente. Portanto, tenho presente a verossimilhança do argumento inicialmente 
deduzido, posto que a linha da requerente está programada para não realizar chamadas 
para celulares e interurbanos, não podendo inscrever o nome da autora nos cadastros 
restritivos de crédito. Ademais, não há qualquer prejuízo a requerida, nem o risco de 
irreversibilidade da medida, com o deferimento do pleito. Caso contrário, a demora na 
prestação jurisdicional até a sentença definitiva poderá acarretar em dano irreparável ou 
de difícil reparação traduzido no injusto constrangimento da requerente em ter seu nome 
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 
DOS EFEITOS DA TUTELA, pelos motivos já aduzidos, determinando a notificação da 
requerida para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão da cobrança 
referente à fatura do mês de outubro/2009 da linha (063) 32161924 e se abstenha de 
incluir o nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 
100,00 (cem reais), até o limite de 30 dias, reversíveis à autora. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do parágrafo 1°, do artigo 4°, da Lei n° 1.060/50. Em face da 
relação de consumo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, tal como permite o 
artigo 6°, VIII, da Lei 8.078/90. Fixo de plano, o valor máximo, em caso de condenação, 
para o teto estabelecido no artigo 275, inciso I, do CPC. Recebo a ação pelo RITO 
SUMÁRIO. Se atender, já fica intimado para AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE FIXO PARA O DIA 10/12/2009, ÀS 
15:30 HORAS. CITE-SE a requerida, ficando, desde logo, advertida de que, em não 
havendo conciliação, após as providências do §§ 4º e 5º do art. 277 do CPC, deverá 
oferecer, se desejar, defesa escrita ou oral, tal como previsto no art. 278 do mesmo 
diploma legal. Para as notificações, em cujas diligências este despacho servirá de 
MANDADO, determino que sejam observadas pelas partes o seguinte: a) Pelo requerido, 
comparecimento acompanhado obrigatoriamente de advogado que apresentará defesa 
escrita ou oral em audiência. b) Para ambas as partes, ficam intimadas para em 10 dias, 
contados da notificação, oferecer rol testemunhal, sob pena de preclusão desta prova, em 
obediência aos princípios da celeridade e economia processual, evitando assim, 
desdobramento desnecessário do ato. As testemunhas devem ser trazidas pelas partes, 
salvo justificada impossibilidade, comunicada ao juízo até 10 dias antes da audiência, 
seguida de prova do depósito para a diligência. Os advogados devem estar preparados 
para debates orais, pois a sentença será exarada em audiência, se possível. O Senhor 
Oficial de Justiça que cumprir o mandado deverá apresentar certidão de cumprimento em 
folha avulsa, para evitar desnecessária juntada nos autos, de peça repetida. Intime-se. 
Cite-se. Palmas-TO, 06 de novembro de 2009. (Ass) Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de 
Direito”.  

 
04 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS... – 2009.0011.5032-9/0  
Exeqüente: Joaquim Oliveira Araújo  
Advogado: Edilaine de Castro Vaz - OAB/TO 2346  
Executado: Banco do Brasil S/A  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Fixo de plano, o valor máximo, em caso de condenação, para o 
teto estabelecido no artigo 275, inciso I, do CPC. Recebo a ação pelo RITO SUMÁRIO. 
Intime a parte autora, para emendar a inicial, adequando-a ao disposto no artigo 276, do 
CPC. Se atender, já fica intimada para AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE FIXO PARA O DIA 11/12/2009, ÀS 13:30 HORAS. 
CITE-SE o requerido, ficando, desde logo, advertida de que, em não havendo conciliação, 
após as providências do §§ 4º e 5º do art. 277 do CPC, deverá oferecer, se desejar, 
defesa escrita ou oral, tal como previsto no art. 278 do mesmo diploma legal. Para as 
notificações, em cujas diligências esta decisão servirá de MANDADO, determino que 
sejam observadas pelas partes o seguinte: a) Pelo requerido, comparecimento 
acompanhado obrigatoriamente de advogado que apresentará defesa escrita ou oral em 
audiência. b) Para ambas as partes, ficam intimadas para em 10 dias, contados da 
notificação, oferecer rol testemunhal, sob pena de preclusão desta prova, em obediência 
aos princípios da celeridade e economia processual, evitando assim, desdobramento 
desnecessário do ato. As testemunhas devem ser trazidas pelas partes, salvo justificada 
impossibilidade, comunicada ao juízo até 10 dias antes da audiência, seguida de prova do 
depósito para a diligência. Os advogados devem estar preparados para debates orais, pois 
a sentença será exarada em audiência, se possível. O Senhor Oficial de Justiça que 
cumprir o mandado deverá apresentar certidão de cumprimento em folha avulsa, para 
evitar desnecessária juntada nos autos, de peça repetida. Defiro os benefícios da justiça 
gratuita, nos termos do parágrafo 1°, do artigo 4°, da Lei n° 1.060/50. Cumpra-se. Cite-se. 
Palmas-TO, 10 de novembro de 2009. (Ass) Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de Direito”.  

 
INTIMAÇÕES CONFORME PROVIMENTO 036/02 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO TOCANTINS  
 

05 – AÇÃO: INDENIZAÇÃO... – 2005.0000.6193-1/0  
Requerente: Cleomar Costa da Silva  
Advogado: Marcos Garcia de Oliveira – OAB/TO 1810  
Requerido: Investco S/A  
Advogado: Tina Lílian Silva Azevedo – OAB/TO 1872 / Bernardo José Rocha Pinto – 
OAB/TO 3094  
INTIMAÇÃO: Para que a parte autora compareça em cartório a fim de pegar a carta 
precatória inquiritória, para cumprimento na Comarca de Goiânia-GO. Palmas-TO, 13 de 
novembro de 2009.  

 
06 – AÇÃO: MONITORIA – 2005.0000.6543-0/0  
Requerente: Saneatins-CIA de Saneamento do Tocantins  
Advogado: Luciana Cordeiro Cavalcante Cerqueira - OAB/TO 1341/ Maria das Dores 
Costa Reis – OAB/TO 784  
Requerido: Humberto Costa Filho  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: Para que a parte autora compareça em cartório a fim de retirar o edital de 
citação, para publicá-lo na forma da lei. Palmas-TO, 13 de novembro de 2009.  

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
BOLETIM Nº 119/09  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

01 – AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO – 2005.0000.4552-9/0  
Exeqüente: UNICARD – Banco Múltiplo S/A (Cia. Bandeirantes, Crédito, Financiamento e 
Investimentos)  
Advogado: Márcia Ayres da Silva - OAB/TO 1724-B  
Executado: Antônio Sérgio Nogueira e Elinalva Ferreira de Miranda  
Advogado: Ana Maria de Paula Machado – OAB/SP 120404  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Indefiro o pedido de suspensão do feito, posto que todo o 
Poder Judiciário se encontra mobilizado a fim de dar cumprimento à Meta 02, da 
Resolução nº. 70, do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, o feito já foi suspenso 
reiteradas vezes, conforme se verifica nos autos. Intime-se a parte autora para, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas provar o protocolamento da Carta Precatória na respectiva 
Comarca, tendo em vista que o prazo determinado para tal fim já se expirou, sob pena de 
extinção do feito. Intime-se. Palmas-TO, 11 de novembro de 2009. (Ass) Luís Otávio de Q. 
Fraz – Juiz de Direito”.  
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02 – AÇÃO: DEPÓSITO – 2005.0003.5604-4/0  
Requerente: Banco Volkswagen S/A  
Advogado: Marinólia Dias dos Reis - OAB/TO 1597/ Claudia Roberta Silva – OAB/TO 2886  
Requerido: Enoque Rodrigues Batista  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “Em razão de todo o Poder Judiciário encontrar-se mobilizado 
a fim de dar cumprimento à Meta 02, da Resolução nº. 70, do Conselho Nacional de 
Justiça, intime-se a parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas provar o 
protocolamento da Carta Precatória, tendo em vista que esta provou apenas o 
recolhimento das custas da mesma, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Palmas-TO, 
11 de novembro de 2009. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito”.  

 
03 – AÇÃO: DECLARATÓRIA... – 2009.0007.4444-6/0  
Requerente: Adão Pereira dos Santos  
Advogado: Francisco José de Sousa Borges – OAB/TO 413-A  
Requerido: Pecúlio Reserva da Polícia Militar e Bombeiros Militar dos Estado do Tocantins  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “O autor, embora não ostente posição de hipossuficiência 
econômica, alega não poder arcar, no momento, com as custas processuais, razão pela 
qual requer seja deferido o pedido de assistência gratuita judiciária. Indefiro o pedido de 
assistência judiciária, posto que o autor é servidor público, e conforme comprovante de 
rendimento juntado aos autos recebe o suficiente para arcar com as despesas processuais 
e ainda contratou advogado particular, contrariando suas alegações de hipossuficiência. 
Intime-se o requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o preparo, sob pena de 
cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil. Caso 
cumpra, a ação será recebida pelo RITO SUMÁRIO. Fixo de plano, o valor máximo, em 
caso de condenação, para o teto estabelecido no artigo 275, inciso I, do CPC. Intime a 
parte autora, para emendar a inicial, adequando-a ao disposto no artigo 276, do CPC. Se 
atender, já fica intimada para AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE FIXO PARA O DIA 10/12/2009, ÀS 16:30 HORAS. 
CITE-SE o requerido, ficando, desde logo, advertido de que, em não havendo conciliação, 
após as providências do §§ 4º e 5º do art. 277 do CPC, deverá oferecer, se desejar, 
defesa escrita ou oral, tal como previsto no art. 278 do mesmo diploma legal. Para as 
notificações, em cujas diligências esta decisão servirá de MANDADO, determino que seja 
m observadas pelas partes o seguinte: a) Pelo requerido, comparecimento acompanhado 
obrigatoriamente de advogado que apresentará defesa escrita ou oral em audiência. b) 
Para ambas as partes, ficam intimadas para em 10 dias, contados da notificação, oferecer 
rol testemunhal, sob pena de preclusão desta prova, em obediência aos princípios da 
celeridade e economia processual, evitando assim, desdobramento desnecessário do ato. 
As testemunhas devem ser trazidas pelas partes, salvo justificada impossibilidade, 
comunicada ao juízo até 10 dias antes da audiência, seguida de prova do depósito para a 
diligência. Os advogados devem estar preparados para debates orais, pois a sentença 
será exarada em audiência, se possível. Analisarei o pedido de antecipação de tutela após 
manifestação da parte requerida ou durante a realização da audiência. Intime-se. Cite-se. 
Palmas-TO, 10 de novembro de 2009. (ass) Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de Direito”.  

 
04 – AÇÃO: DECLARATÓRIA... – 2009.0011.3105-7/0  
Requerente: Jaqueline Erna Hoffmann  
Advogado: Silson Pereira Amorim – OAB/TO 635 e outra  
Requerido: 14 Brasil Telecom Celular S/A  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Defiro ao requerente os benefícios da assistência judiciária 
gratuita, com fulcro no artigo 4º, § 1º, da Lei nº.1060/50. Fixo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 
DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, PARA O DIA 10/12/2009, ÀS 15:30 
horas. Intime-se. CITE-SE o requerido, ficando, desde logo, advertido de que, em não 
havendo conciliação, após as providências do §§ 4º e 5º do art. 277 do CPC, deverá 
oferecer, se desejar, defesa escrita ou oral, tal como previsto no art. 278 do mesmo 
diploma legal. Para as notificações, em cujas diligências esta decisão servirá de 
MANDADO, determino que sejam observadas pelas partes o seguinte: a) Pelo requerido, 
comparecimento acompanhado obrigatoriamente de advogado que apresentará defesa 
escrita ou oral em audiência. b) Para ambas as partes, ficam intimadas para em 10 dias, 
contados da notificação, oferecer rol testemunhal, sob pena de preclusão desta prova, em 
obediência aos princípios da celeridade e economia processual, evitando assim, 
desdobramento desnecessário do ato. As testemunhas devem ser trazidas pelas partes, 
salvo justificada impossibilidade, comunicada ao juízo até 10 dias antes da audiência, 
seguida de prova do depósito para a diligência. Os advogados devem estar preparados 
para debates orais, pois a sentença será exarada em audiência, se possível. Apreciarei o 
pedido de antecipação de tutela após a manifestação da parte contrária. O Senhor Oficial 
de Justiça que cumprir o mandado deverá apresentar certidão de cumprimento em folha 
avulsa, para evitar desnecessária juntada nos autos, de peça repetida. Cite-se. Cumpra-
se. Palmas-TO, 06 de novembro de 2009. (ass) Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de Direito”.  

 
05 – AÇÃO: COBRANÇA – 2009.0011.3203-7/0  
Requerente: Brasilcard Administradora de Cartões, Serviço, e Fomento Mercantil  
Advogado: Célia Regina Turri de Oliveira – OAB/TO 2147 e outra  
Requerido: Colégio Gennius Ltda  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “Fixo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, PARA O DIA 11/12/2009, ÀS 14:30 horas. Intime-se. 
CITE-SE o requerido, ficando, desde logo, advertido de que, em não havendo conciliação, 
após as providências do §§ 4º e 5º do art. 277 do CPC, deverá oferecer, se desejar, 
defesa escrita ou oral, tal como previsto no art. 278 do mesmo diploma legal. Para as 
notificações, em cujas diligências esta decisão servirá de MANDADO, determino que 
sejam observadas pelas partes o seguinte: a) Pelo requerido, comparecimento 
acompanhado obrigatoriamente de advogado que apresentará defesa escrita ou oral em 
audiência. b) Para ambas as partes, ficam intimadas para em 10 dias, contados da 
notificação, oferecer rol testemunhal, sob pena de preclusão desta prova, em obediência 
aos princípios da celeridade e economia processual, evitando assim, desdobramento 
desnecessário do ato. As testemunhas devem ser trazidas pelas partes, salvo justificada 
impossibilidade, comunicada ao juízo até 10 dias antes da audiência, seguida de prova do 
depósito para a diligência. Os advogados devem estar preparados para debates orais, pois 
a sentença será exarada em audiência, se possível. O Senhor Oficial de Justiça que 
cumprir o mandado deverá apresentar certidão de cumprimento em folha avulsa, para 

evitar desnecessária juntada nos autos, de peça repetida. Intime-se. Cite-se. Palmas-
TO, 10 de novembro de 2009. (ass) Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de Direito”.  

 
06 – AÇÃO: COBRANÇA – 2009.0011.5028-0/0  
Requerente: Gilvan da Silva Belem  
Advogado: Edilaine de Castro Vaz – OAB/TO 2346  
Requerido: Rosalva Rodrigues Alvarenga e Gilberto Raimundo Alvarenga  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “O autor, embora não ostente posição de hipossuficiência 
econômica, alega não poder arcar, no momento, com as custas processuais, razão 
pela qual requer seja deferido o pedido de assistência gratuita judiciária. Indefiro o 
pedido de assistência judiciária, posto que o autor informa ter celebrado contrato de 
valor expressivo e não juntou aos autos declaração de pobreza e ainda contratou 
advogado particular, contrariando sua alegação de hipossuficiência. Intime-se a parte 
autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o preparo, sob pena de cancelamento 
da distribuição, com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil. Caso cumpra, já 
fica intimada para AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO, QUE FIXO PARA O DIA 11/12/2009, ÀS 14:30 HORAS. CITEM-SE 
os requeridos, ficando, desde logo, advertido de que, em não havendo conciliação, 
após as providências do §§ 4º e 5º do art. 277 do CPC, deverá oferecer, se desejar, 
defesa escrita ou oral, tal como previsto no art. 278 do mesmo diploma legal. Para as 
notificações, em cujas diligências esta decisão servirá de MANDADO, determino que 
seja m observadas pelas partes o seguinte: a) Pelo requerido, comparecimento 
acompanhado obrigatoriamente de advogado que apresentará defesa escrita ou oral 
em audiência. b) Para ambas as partes, ficam intimadas para em 10 dias, contados da 
notificação, oferecer rol testemunhal, sob pena de preclusão desta prova, em 
obediência aos princípios da celeridade e economia processual, evitando assim, 
desdobramento desnecessário do ato. As testemunhas devem ser trazidas pelas 
partes, salvo justificada impossibilidade, comunicada ao juízo até 10 dias antes da 
audiência, seguida de prova do depósito para a diligência. Os advogados devem estar 
preparados para debates orais, pois a sentença será exarada em audiência, se 
possível. O Senhor Oficial de Justiça que cumprir o mandado deverá apresentar 
certidão de cumprimento em folha avulsa, para evitar desnecessária juntada nos 
autos, de peça repetida. Intime-se. Cite-se. Palmas-TO, 10 de novembro de 2009. 
(ass) Luís Otávio de Q. Fraz – Juiz de Direito”.  

 
INTIMAÇÕES CONFORME PROVIMENTO 036/02 DA CORREGEDORIA DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
 

06 – AÇÃO: DECLARATÓRIA... – 2009.0009.2250-6/0  
Requerente: Public Propaganda e Marketing Ltda  
Advogado: Pompílio Lustosa Messias Sobrinho – OAB/TO 1807  
Requerido: Comunicação Visual Ltda  
Advogado: não constituído  
INTIMAÇÃO: Acerca da devolução, sem cumprimento, da citação e intimação de 26, 
diga a parte autora no prazo legal. Palmas-TO 12 de novembro de 2009.  

 

3ª Vara Cível 
  

INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
 
FICAM AS PARTES, ABAIXO IDENTIFICADAS, INTIMADAS PARA O QUE 

ADIANTE SE VÊ, TUDO NOS TERMOS DO ARTIGO 236 DO CPC: (INTIMAÇÕES 
CONFORME O PROVIMENTO 006/90,003/00 E 036/02 DA CGJ-TO)  

 
01. AUTOS N°: 2009.0009.2321-9  
Ação: Cautelar Inominada  
Requerente: Nakaylon de Sousa Soares  
Advogado (a): Dr. Lourenço Corrêa Bizerra  
Requerido: Comissão Eleitoral do DCE/UFT  
Advogado (a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar acerca do teor da certidão de fls.44.  

 
02. AUTOS N°: 2009.0010.3505-8  
Ação: Reintegração de Posse  
Requerente: Dibens Leasing S/A. Arrendamento Mercantil.  
Advogado (a): Dra. Núbia Conceição Moreira e Dra. Simony Viera de Oliveira 
Requerido: José Carlos Souza Cambe dos Sa.  
Advogado (a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerente a intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
efetuar o pagamento da locomoção do oficial de justiça para o cumprimento do 
mandado.  

 
03. AUTOS N°: 2009.0005.3791-2  
Ação: Declaratória  
Requerente: COOPERODONTO – Cooperativa dos Odontológos do Tocantins  
Advogado (a): Dr. Alexandre Abreu Aires Júnior  
Requerido: UNIMED – Confederação das Cooperativas Medicas Centro Oeste e 
Tocantins  
Advogado (a): Dr. Adônis Koop  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência com os 
fatos a serem demonstrados.  

 
05. AUTOS N°: 2009.0005.4047-6  
Ação: Busca e Apreensão  
Requerente: Banco Finasa S/A.  
Advogado (a): Dra. Simony Vieira de Oliveira e Dra. Núbia Conceição Moreira 
Requerido: Danilo Neris Nuris  
Advogado (a): não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerente a intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
efetuar o pagamento da locomoção do oficial de justiça para o cumprimento do 
mandado.  
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FICAM AS PARTES, ABAIXO IDENTIFICADAS, INTIMADAS PARA O QUE 
ADIANTE SE VÊ, TUDO NOS TERMOS DO ARTIGO 236 DO CPC:  

 
06. AUTOS N°: 2009.0010.3088-9  
Ação: Embargos à Execução  
Embargante: Luiz Carlos Farias  
Advogado (a): Dr. Kelvin Kendi Inumaru e Dr. Carlos Antônio do Nascimento Embargado: 
Renacor Comércio de Tintas Ltda.  
Advogado (a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Aguardem-se os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) 
dais, a fim de que o autor proceda ao recolhimento das custas processuais e da taxa 
judiciária, sob pena da aplicação do disposto no artigo 257 do CPC.  

 
07. AUTOS N°: 2009.0007.4522-1  
Ação: Reintegração de Posse  
Requerente: Banco Itaucard S/A  
Advogado (a): Dra. Núbia Conceição Moreira e Dra. Simony Viera de Oliveira Requerido: 
Raimunda de J. dos S. Ferreira  
Advogado (a): não constituído  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Diante do pedido de desistência formulado pelo (a) autor 
(a), JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil. Condeno o requerido, se houver, ao pagamento das custas 
processuais remanescentes / finais. O crédito resultante das custas processuais pertence 
ao Estado do Tocantins (FUNJURIS). Sendo assim, em caso de não pagamento, no prazo 
de 10 (dez) dias, extraí-a cópia da presente sentença e, encaminhe-a consequentemente, 
à Procuradoria do Estado, acompanhada do cálculo das custas, para os procedimentos 
necessários à cobrança e / ou inscrição na dívida ativa. Honorários pro rata. Levantem-se 
as eventuais constrições. Transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.  

 
08. AUTOS N°: 2009.0001.4830-4  
Ação: Busca e Apreensão  
Requerente: BV Financeira S/A  
Advogado (a): Dr. Abel Cardoso de Souza Neto  
Requerido: Maria das Graças Alves Martins  
Advogado (a): não constituído  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Diante do pedido de desistência formulado pelo autor, 
JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento o artigo 267, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil. Recolhe-se, imediatamente, sem cumprimento, o mandado de 
busca e apreensão que fora determinado nos presentes autos. Condeno o autor, se 
houver, ao pagamento das custas processuais, O crédito resultante das custas 
processuais pertence ao Estado do Tocantins (FUNJURIS), razão pela qual DETERMINO 
que se extraia cópia da presente sentença e, encaminhe-a a Procuradoria do Estado, 
Acompanhada do cálculo das custas, para os procedimentos necessários à cobrança. (...). 
Desentranhem-se os documentos que forem requeridos pelo autor, procedendo-se a 
substituição por cópias e entregando-os ao interessado mediante recibo. Transitado em 
julgado, arquivem-se os presentes autos com as anotações de estilo.  

 
09. AUTOS N°: 2009.0007.5134-5  
Ação: Busca Apreensão  
Requerente: Banco Finasa S/A  
Advogado (a): Dra. Núbia Conceição Moreira e Dra. Simony Viera de Oliveira Requerido: 
Zezito Sousa Cruz  
Advogado (a): não constituído  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Diante do pedido de desistência formulado pelo autor, 
JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil. Recolha-se, imediatamente, sem cumprimento, o mandado de 
busca e apreensão que fora determinado nos presentes autos. Condeno o autor, se 
houver, ao pagamento das custas processuais. O crédito resultante das custas 
processuais pertence ao Estado do Tocantins (FUNJURIS), razão pela qual DETERMINO 
que se extraia cópia da presente sentença e, encaminhe-a à Procuradoria do Estado, 
acompanhada do cálculo das custas, para os procedimentos necessários à cobrança. (...). 
Desentranhem-se os documentos que forem requeridos pelo autor, procedendo-se a 
substituição por cópias e entregando-os ao interessado mediante recibo. Após, arquivem-
se os presentes autos com as anotações de estilo.  

 
10. AUTOS N°: 2009.0007.5370-4  
Ação: Declaratória  
Requerente: Silvan Gomes Rabelo  
Advogado (a):Dr. Virgílio Ricardo Coelho Meirelles  
Requerido: Banco Finasa S/A  
Advogado (a): Dra. Cristiane de Sá Muniz Costa  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Assim, HOMOLOGO o acordo para que seus jurídicos e 
legais efeitos produzam, extinguindo o feito nos termos do artigo 269, III, do CPC, 
condenando as partes ao pagamento das custas processuais constantes de fls. 98, a base 
de 50% (cinqüenta por cento) para cada uma. Honorários pro rata. O crédito resultante das 
custas processuais pertence ao Estado do Tocantins (FUNJURIS). Sendo assim, em caso 
de não pagamento no prazo de 10 (dez) dias extraia-se cópia da sentença, 
encaminhando-se consequentemente à Procuradoria do Estado, acompanhada dos 
cálculos das custas, para os procedimentos necessários à cobrança. Com o recebimento 
da indenização, entendo que cabe a revogação da assistência judiciária, determinando 
que o autor também recolha a parte que lhe cabe nas custas. Cumpridas as formalidades 
legais, arquive-se, dando-se as baixas de mister.  

 
11. AUTOS N°: 2008.0010.5458-5  
Ação: Busca e Apreensão  
Requerente: Banco Panamericano S/A  
Advogado (a): Dr. Fabrício Gomes  
Requerido: Webesley Costa Santiago  
Advogado (a): não constituído  
INTIMAÇÃO:SENTENÇA: (...) Diante do pedido de desistência formulado pelo autor, 
JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil. Recolha-se, imediatamente, sem cumprimento, o mandado de 
busca e apreensão que fora determinado nos presentes autos. Condeno o autor, se 
houver, ao pagamento das custas processuais. O crédito resultante das custas 

processuais pertence ao Estado do Tocantins (FUNJURIS), razão pela qual DETERMINO 
que se extraia cópia da presente sentença e, encaminhe-a à Procuradoria do Estado, 
Acompanhada do cálculo das custas, para os procedimentos necessários à cobrança. (...). 
Desentranhem-se os documentos que forem requeridos pelo autor, procedendo-se a 
substituição por cópias e entregando-os ao interessado mediante recibo. Após, arquivem-
se os presentes autos com as anotações de estilo.  

 
12. AUTOS N°:2005.0001.6170-7  
Ação: Prestação de Contas  
Requerente: Ridamar Raimunda Salvador e outros  
Advogado (a): Dr. Romeu Rodrigues Amaral  
Requerido: Retífica de Motores Capital Ltda.  
Advogado (a): Dr. Ronaldo Eurípedes de Souza  
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos 
autores para REJEITAR AS CONTAS do requerido e converto a ação em perdas e danos, 
conforme o § 1°, do art. 461, do CPC. Em sede de antecipação de tutela, condeno o 
requerido a pagar aos autores, no prazo de 72 (setenta e duas horas) a importância de R$ 
18.579,42 (dezoito mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), 
aplicando sobre o valor juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 
(Súmula 54 do STJ), qual seja, a data em que o requerido recebeu o valor e não repassou 
à família e correção monetária a partir desta mesma data, porquanto deve ser contada a 
partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Em relação às demais perdas e danos 
determino que os autores, caso queiram, procedam a liquidação da sentença por artigos. 
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 
advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 
Extinto o feito principal, segue com ele o acessório contido nos autos da Ação Cautelar n° 
2005.0003.4431-3, em apenso. Junte-se cópia da presente sentença aos referidos autos. 
(...)  

 

4ª Vara Cível 
  

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
 
ZACARIAS LEONARDO, Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei, etc. ...  
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que 

por este meio INTIMA a Requerente CCA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS para o 
disposto no campo finalidade:  
AUTOS Nº: 2009.0005.3976-1  
AÇÃO: BUSCA E APREESÃO  
VALOR DA CAUSA: R$ 1.046,00 (Um mil e quarenta e seis reais)  
REQUERENTE(S): CCA ADMINISTRADORA DE CORSÓRCIO  
ADVOGADO:  
REQUERIDO(S): JARBAS SARZEDA PINTO  
FINALIDADE: INTIMAR CCA ADMINISTRADORA DE CORSÓRCIOS LTDA, para no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas manifestar interesse no prosseguimento do processo, 
sob pena de extinção. DESPACHO: “Intime-se à parte autora por edital com prazo dilatório 
de 20(vinte) dias para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar interesse no 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Palmas, 04 de Setembro 
de 2009. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito.” SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum 
Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO – Telefone nº (063) 218-4565. O presente edital foi expedido para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na 
forma da lei. Palmas, aos 12 de novembro de 2009. Eu, Leandro Costa Borges, 
Escrevente Judicial que digitei. Eu Rosileide Gaspio Freire Lima, Escrivã Judicial que 
conferi e assino.  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS  

 
ZACARIAS LEONARDO, Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei, etc. ...  
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que 

por este meio INTIMA a Requerente MIRNA LUANA HUIDOBRO BRITTO para o disposto 
no campo finalidade:  
AUTOS Nº: 2006.7272-9  
AÇÃO: CAUTELAR INOMINADA  
VALOR DA CAUSA: R$ 100,00 (cem reais)  
REQUERENTE(S): MIRNA LUANA HUIDOBRO BRITTO  
ADVOGADO: MARCOS RONALDO VAZ MOREIRA  
REQUERIDO(S): BANCO GM  
FINALIDADE: INTIMAR MIRNA LUANA HUIDOBRO BRITTO, em endereço incerto, para 
nos termos da ação supra mencionada, bem como para no prazo de 48:00 (quarenta e 
oito) horas manifestar interesse no feito, sob pena de extinção.  
DESPACHO: “Intime-se a parte autora por edital com prazo dilatório de 20 (vinte) dias, 
para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar interesse no prosseguimento do 
feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Palmas, 10 de julho de 2007. 
Zacarias Leonardo. Juiz de Direito.” SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Fórum Marquês de 
São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço Municipal, Palmas 
- TO – Telefone nº (063) 218-4565. O presente edital foi expedido para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será 
afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. 
Palmas, aos 11 de novembro de 2009. Eu, Rosileide Gaspio Freire Lima, Escrivã Judicial 
que digitei e conferi.  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  

 
ZACARIAS LEONARDO, Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei, etc. ...  
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que 

por este meio INTIMA o Requerente BANCO FIAT S/A para o disposto no campo 
finalidade:  
AUTOS Nº: 2009.0004.9390-7  
AÇÃO: BUSCA E APREESÃO  
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VALOR DA CAUSA: R$ 1.887,79 (Um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e 
nove centavos)  
REQUERENTE(S): BANCO FIAT S/A  
ADVOGADO: MARINOLIA DIAS DOS REIS  
REQUERIDO(S): HENRIQUE GONÇALVES DO LAGO  
FINALIDADE: INTIMAR BANCO FIAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, na pessoa 
de seu represenatnte legal, em endereço incerto, para nos termos da ação supra 
mencionada, bem como para no prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas manifestar 
interesse no feito, sob pena de extinção. DESPACHO: “Intime-se a parte autora por edital 
com prazo dilatório de 30(trinta) dias, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 
Palmas, 14 de janeiro de 2008. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito.” SEDE DO JUÍZO: 4ª 
Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, 
Próximo ao Paço Municipal, Palmas - TO – Telefone nº (063) 218-4565. O presente edital 
foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como 
será publicado na forma da lei. Palmas, aos 12 de novembro de 2009. Eu, Rosileide 
Gaspio Freire Lima, Escrivã Judicial que digitei e conferi.  

 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N.º 077/ 2009  

 
Fiquem as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais 

abaixo relacionados:  
 

1) Nº 2009.0007.4998-7– AÇÃO DECLARATÓRIA  
REQUERENTE: BERNADINHO NEGREIRO DA SILVA  
ADVOGADO: KENIA MARA FERREIRA MATOS, SAMUEL LIMA LINS E ELTON TOMAZ 
DE MAGALHAES  
REQUERIDO: HSBC BANK BRASIL S/A  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO  
INTIMAÇÃO: Vistos Recebo a emenda à inicial.  
Versam os presentes autos sobre ação declaratória cumulada com consignação em 
pagamento e pedido de antecipação de tutela.Postula o requerente a consignação em 
pagamento no valor de R$ 463,14 referente à contraprestação excluindo-se o valor do 
chamado VRG (Valor Residual Garantido) previsto nos contratos de arrendamento 
mercantil.Quanto ao mérito postula-se a revisão de cláusulas contratuais previstas no item 
6, sub-ítem 6.1.3 e 6.5 do contrato em discussão que excluindo o pagamento do “VRG”, 
determinando a restituição do bem ao agente financeiro e a devolução dos valores pagos. 
(fls. 08, item “d”) Postula ainda os benefícios da assistência judiciária.Deduz os demais 
requerimentos de praxe.Passo a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.O 
legislador em 1994, ao conceber a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 
jurisdicional (art. 273 e incisos do C.P.C.), exigiu que exista prova inequívoca e que o juiz 
se convença da verossimilhança das alegações ("caput" do artigo, parte final) e que haja 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), ou a caracterização de 
abuso do direito de defesa (inciso II).Permitida a cumulação de ações, de ritos 
diferenciados desde que o postulante renuncie ao procedimento especial para aplicação 
do ordinário, de caráter mais amplo, em tese não haveria óbice à consignação pretendida. 
O que ocorre é que o requerente pretende seja adotada medida de tomo antecipatório cujo 
caráter é o de imiscuir-se o estado-juiz, “initio litis”, e sem o contraditório na relação 
negocial pactuada para modificar o valor da prestação e ajustada de molde a permitir-lhe a 
consignação de valores que, entende corretos. Isto não é possível.É cediço que somente 
quando uma situação de fato imprevista e imprevisível se abate sobre a relação contratual 
(gerando desequilíbrio capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação de uma das 
partes) se pode afastar o princípio de que os pactos devem ser cumpridos, tal como 
ajustados. Não é o caso dos autos. Poderá, no entanto, consignar o valor da parcela 
contratada enquanto discute os termos do contrato promovendo o depósito no prazo de 05 
(cinco) dias.Denego, portanto a medida antecipatória nos termos pretendidos 
determinando por ora a citação da requerida para que, havendo interesse, ofereça 
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pela requerente (artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil.)Defiro 
os benefícios da assistência judiciária gratuita.Int.Palmas, 23 de outubro de 2009.Zacarias 
LeonardoJuiz de Direito.  

 
2) Nº2006.0009.6350-0 – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO  
REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SAGA LTDA  
ADVOGADO: EMERSON MATEUS DIAS  
REQUERIDO: LUCIANO MACHADO PEREIRA  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO  
INTIMAÇÃO: Providencie o requerente ao recolhimento de locomoção do oficial de justiça.  

 
3) Nº2009.0010.5985-2– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO  
REQUERENTE: HAMILTON AGUIAR DO CARMO  
ADVOGADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES, KENIA FERREIRA MATOS E SAMUEL 
LIMA LINS  
REQUERIDO: BANCO UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO  
INTIMAÇÃO: Vistos  
Versam os presentes autos sobre ação revisional de contrato cumulada com consignação 
em pagamento e pedido de antecipação de tutela consistente em:1) abster-se a instituição 
requerida de negativar dados do requerente junto aos órgãos restritivo ao crédito;2) 
proceder o depósito dos valores consignatório das parcelas vincendas sucessivamente em 
conta judicial no valor que entende correto. Quanto ao mérito postula-se a revisão de 
cláusulas contratuais declarando indevida a cumulação da comissão de permanência com 
demais encargos aplicando no cálculo de mora apenas os juros no percentual de 1% e 
multa de 2& previstas contratualmente e que seja determinado o recálculo do contrato 
baseando-se no artigo 143 do Código Civil.Destarte o requerente postula pela 
consignação das referidas parcelas no montante que entende ser correto, o valor de R$ 
541,09. (fls. 10, item “a”).Postula ainda os benefícios da assistência judiciária.Deduz os 
demais requerimentos de praxe. Passo a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da 
tutela. O legislador em 1994, ao conceber a possibilidade de antecipação dos efeitos da 
tutela jurisdicional (art. 273 e incisos do C.P.C.), exigiu que exista prova inequívoca e que 
o juiz se convença da verossimilhança das alegações ("caput" do artigo, parte final) e que 
haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), ou a 

caracterização de abuso do direito de defesa (inciso II). Permitida a cumulação de ações, 
de ritos diferenciados desde que o postulante renuncie ao procedimento especial para 
aplicação do ordinário, de caráter mais amplo, em tese não haveria óbice à consignação 
pretendida. O que ocorre é que o requerente pretende seja adotada medida de tomo 
antecipatório cujo caráter é o de imiscuir-se o estado-juiz, “initio litis”, e sem o contraditório 
na relação negocial pactuada para modificar o valor da prestação e ajustada de molde a 
permitir-lhe a consignação de valores que, entende correto. Isto não é possível. É cediço 
que somente quando uma situação de fato imprevista e imprevisível se abate sobre a 
relação contratual (gerando desequilíbrio capaz de tornar excessivamente onerosa a 
prestação de uma das partes) se pode afastar o princípio de que os pactos devem ser 
cumpridos, tal como ajustados. Não é o caso dos autos. Poderá, no entanto, consignar o 
valor da parcela contratada enquanto se discute os termos do contrato promovendo o 
depósito no prazo de 05 (cinco) dias. Denego, portanto a medida antecipatória nos termos 
pretendidos determinado, por ora, a citação da requerida sob as advertências dos artigos 
285 e 319 ambos do Código de Processo Civil, para que querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias ofereça contestação, sob pena de revelia e confissão. Defiro os benefícios da 
assistência judiciária gratuita. Int.Palmas, 22 de outubro de 2009.Zacarias LeonardoJuiz 
de Direito  

 
4) Nº 2004.0000.0427-1– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS  
REQUERENTE: HÁGORA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO LTDA  
ADVOGADO: SILVANA FERREIRA DE LIMA  
REQUERIDO: NILVA MARIA DE OLIVEIRA, ABMCJ-ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE 
MULHERES DE CARREIRA JURIDICA E PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO.  
ADVOGADO: ROGER DE MELO OTTANO, PAULO FRANCISCO CARMINATTI 
BARBERO E SERGIO AUGUSTO PEREIRA LORENTINO  
INTIMAÇÃO: “Para realização de audiência de instrução e julgamento, designo o dia de 10 
de dezembro de 2009, às 16:00 horas. Quanto à produção de prova testemunhal, devem 
as partes atentar para o disposto no artigo 407 do Código de Processo Civil, apresentando 
rol no prazo de 15(quinze) dias antes da data agendada. Requerentes e requerido deverão 
ser intimados a comparecer para prestar depoimento pessoal sob pena de confissão 
(artigo 342 do Código de Processo Civil). Int. Palmas, 17 de setembro de 2009. Zacarias 
Leonardo Juiz de Direito.”  

 
5) Nº 2005.0001.0804-0– AÇÃO INDENIZAÇÃO  
REQUERENTE: JANES DA SILVA BEZERRA E SILAS GUTEMBERG BEZERRAS DIAS 
DA SILVA  
ADVOGADO: SEBASTIÃO LUIS VIEIRA MACHADO E JUAREZ RIGOL DA SILVA  
REQUERIDO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO  
ADVOGADO JAIR DE ALCANTARA PANIAGO  
INTIMAÇÃO: Intimar da realização de Audiência de Inquirição da testemunha MARIA 
APARECIDA PEREIRA designada para o dia 30.11.2009 às 08:30 horas, na comarca de 
ARAGUATINS.  

 
6) Nº 2009.0010.8065-7– AÇÃO EXECUÇÃO  
REQUERENTE: MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.  
ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI , ROGER DE MELLO OTTÃNO, RENATO 
DUARTE BEZERRA E JAIANA MILHOMENS GONÇALVES.  
REQUERIDO:ODAILTON R. PUGAS  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO  
INTIMAÇÃO: Providencie o requerente o preparo e encaminhamento da Carta Precatória.  

 
7) Nº2005.0000.8247-5– AÇÃO COBRANÇA  
REQUERENTE: SUPERMERCARDO O CAÇULINHA LTDA  
ADVOGADO:CLEO FELDKIRCHER  
REQUERIDO: ANDRÉ AIRTON MOURA SILVA  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO  
INTIMAÇÃO: Providencie o requerente ao recolhimento da locomoção do oficial.  

 
8) Nº2009.0003.8831-3– AÇÃO EXECUÇÃO  
REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA S/A  
ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI  
REQUERIDO: WILLIE GOMES ALMEIDA, NEWTON CESAR SIQUEIRA DE SANTANA E 
ROBERTO GOMES GODOY.  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: Providencie o requerente o preparo e encaminhamento da Carta Precatória.  

 
9) Nº2009.0011.3110-3 – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO  
REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO  
ADVOGADO: SONIA MARIA ROSSATO E FLAVIA DE ALBUQUERQUE LIRA  
REQUERIDO: DIVINO JOSE DA SILVA  
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO  
INTIMAÇÃO: Providencie o requerente ao recolhimento da locomoção do oficial.  

 

5ª Vara Cível 
  

INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
 
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.  
 

AUTOS N° 2005.1.8369-7  
Ação: DECLARATORIA.  
Requerente: FREDERICO SCHAZMANN JUNIOR.  
Advogado: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA.  
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “DECISÃO: Intime-se o autor, por meio do seu patrono, para,m no prazo de 
05 dias, dizer se possui interesse no prosseguimento do feito e, em caso positivo, que 
providencie o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 
cancelamento da distribuição. (...)Palmas-TO, 23/10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira 
Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.1.1881-0  
Ação: INDENIZAÇÃO.  
Requerente: SEBASTIÃO DE ABREU LIMA.  
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Advogado: CARLOS ROBERTO DE LIMA.  
Requerido: BRASIL TELECOM S/A.  
Advogado: SEBASTIÃO ROCHA.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Republique-se o despacho (...)Palmas-TO, 20/10/2009. ass) 
Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.” DESPACHO FLS. 146: Chamo o feito à 
ordem a fim de ordenar a CITAÇÃO da segunda requerida ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO 
CRÉDITO DO ESTADO DO TOCANTINS-SPC (...). Intimar o advogado do autor para 
providenciar o recolhimento das custas de diligência do Sr. Oficial de Justiça para a 
efetivação da citação do 2º requerido.”  

 
AUTOS N° 2005.1.1900-0  
Ação: BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: FINAUSTRIA COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO.  
Advogado: ELIAS DAHER JUNIOR , ALEXANDRE MARÇAL KOZLOWSKI.  
Requerido: WANDER DE OLIVEIRA GONÇALVES.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “DECISÃO: Chamo o feito à ordem para determinar o curso regular do feito. 
O Sr. Oficial de Justiça apenas consignou que não foram depositadas as despesas de sua 
locomoção, o que DEVE ser feito pela autora em no máximo 10 dias sob pena de extinção. 
Não existe possibilidade de conversão em AÇÃO DE DEPÓSITO se sequer foi intentada a 
busca e apreensão. Palmas-TO, 20/10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de 
Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.1.5368-2  
Ação: MONITORIA.  
Requerente: EDNA MARA B. RODRIGUES.  
Advogado: SILMAR LIMA MENDES E OUTRA.  
Requerido: ANDRÉIA LUZ DE ARAÚJO.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
Requerido: WILSON PEREIRA SALGADO.  
Advogado: NAZARENO PEREIRA SALGADO.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Intime-se a autora, por meio de seu advogado legalmente 
habilitado, para que, no prazo de 5 dias, diga se possui interesse no prosseguimento do 
feito. Palmas-TO,20 /10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2004.1023-9  
Ação: BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: BANCO BRADESCO S/A.  
Advogado: CRISTINA CUNBHA MELO RODRIGUES.  
Requerido: ANDRYELLE CRISTINNA L. ALENCAR.  
Advogado: PEDRO AUGUSTO T. ALÊ.  
INTIMAÇÃO: Intimar parte autora para recolher custas de locomoção do Sr. Oficial de 
Justiça para expedição de mandado de busca e apreensão.  

 
AUTOS N° 2004.3939-3  
Ação: INDENIZAÇÃO.  
Requerente: BENVINDO VIEIRA DA COSTA.  
Advogado: MÁRCIA CAETANO DE ARAÚJO.  
Requerido: BOM PASTOR PRODUÇÕES ART PHON LTDA.  
Advogado: VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Chamo o feito à ordem a fim de determinar a instrução do 
processo (...) Segundo, verifico que até a data de hoje a parte requerida não tomou as 
providências necessárias quanto à expedição da carta precatória referente às 
testemunhas que queria ouvir, sendo que desde a audiência de instrução, em 06/09/2005, 
não providenciou o recolhimento das custas devidas e tampouco, retirou a carta precatória 
neste juízo, quando intimada, às fls. 78, via Diário de Justiça. Portanto, intime-se a 
requerida ressaltando que esta AINDA PODE adotar tal providência, contudo fica advertida 
que tais informações serão analisadas se chegarem até resposta do Banco, caso contrário 
fica preclusa a prova que deveria ter sido providenciada por ela, conforme preteritamente 
determinado. Palmas-TO, 20/10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2004.5977-7  
Ação: COBRANÇA.  
Requerente: RODOAR LTDA.  
Advogado: AMARANTO TEODORO MAIA.  
Requerido: AFONSO GONZALES VASCONCELOS FILHO.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Recolha, conforme manifestação de fls. 26v, as custas de 
locomoção para citação. Recolhidas, promova-se a citação com advertências de praxe. 
Palmas-TO, 27/10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2004.1.0973-1  
Ação: ARRESTO.  
Requerente: VALDECI PIRES PARREIRA.  
Advogado: JAIR DE ALCÂNTARA PANIAGO.  
Requerido: TVL- AUTO LOCADORA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / TVL 
TRANSPORTES LTDA. .  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Cuida-se de ação (...) In casu, a inexistência de saldo passível 
de arresto nos autos apontados pelo autor é certamente causa de perda superveniente de 
objeto dos presentes autos (...) Pelo exposto, julgo extinto o processo sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, IV e VI e 462, todos do CPC. P.R.I. Palmas-TO, 
27/10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2004.1.1499-9  
Ação: ANULATÓRIA.  
Requerente: TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.  
Advogado: GIOVANE FONSECA DE MIRANDA.  
Requerido: HELENA MARIA GUERRA JARDIM LOMBARDI.  
Advogado: PATRÍCIA WIENSKO.  
INTIMAÇÃO: “DECISÃO: Cuida-se de ação (...) O CPC determina no art. 103 que “ 
reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de 
pedir. “ (...) Ora, tais processos não podem tramitar em separado, pois pode criar uma 
crise competencial com decisões antitéticas. (...) Em fim, para evitar situações como essa, 

imperioso reconhecer a conexão e, por prevenção, determinar o envio dos autos para a 1ª 
Vara Cível. Palmas-TO, 27/10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.1.6871-0 ( 2005.6761-1 E 2005.1.0028-7)  
Ação: DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL.  
Requerente: BERNARDO ANHEZINI DE SOUSA.  
Advogado: LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO MAIA.  
Requerido: LUIS FELIPE ACHE D’ESCRAGNOLLE TAUNAY.  
Advogado: MURILO GOMES MATTOS.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Intime-se o autor, Bernardo Anhezini de Sousa, para que no 
prazo fatal de 05 dias, deposite em juízo o valor de R$ 200,00 relativos aos honorários do 
perito, conforme já consignado em sentença. Sem prejuízo da determinação supra, intime-
se o requerido Luis Felipe Ache D’Escragnolle Taunay para que, no prazo de 15 dias, 
cumpra o item “06” do acordo (fls 95), sob pena de imposição de multa diária pelo 
descumprimento. Cumpra-se. Palmas-TO, 23/09/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- 
Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.0180-7  
Ação: REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.  
Requerente: EVANDRO DE ARAÚJO MELO JUNIOR.  
Advogado: FÁBIO BARBOSA CHAVES.  
Requerido: BANCO DIBENS.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “DECISÃO: Verifico que o processo ficou parado por alguns anos face o 
comportamento do autor que não cumpriu a determinação judicial de fls. 28. Intime-se via 
publicação no DJ e também pessoalmente o ilustre advogado e também o seu cliente para 
corrigir a inicial sob pena de indeferimento da inicial. Caso queira dar continuidade no feito, 
depositando o valor integral, expeça-se mandado de citação por precatória, tendo em vista 
que a citação não se realizou com perfeição. Custas pelo autor, salvo se for beneficiário da 
gratuidade. Palmas-TO, 26/10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.0961-1  
Ação: CAUTELAR.  
Requerente: ARAÚJO E SOUZA LTDA.  
Advogado: SINOBILINO BARREIRA DE SOUZA.  
Requerido: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A.  
Advogado: VIVIANE TRIVELATO DE QUEIRÓZ.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de ação (...) Pelo exposto, julgo extinto o processo 
sem análise de mérito, face a ausência do interesse-adequação. Condeno a autora ao 
pagamento das custas processuais e honorários, estes que, desde já (...)Palmas-TO, 
26/10/2009. ass) Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.3732-1  
Ação: DECLARATÓRIA.  
Requerente: TARCÍSIO PIVA MICHELS.  
Advogado: MÁRCIO AUGUSTO MONTEIRO MARTINS.  
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A.  
Advogado: SEBASTIÃO ALVES ROCHA.  
Requerido: CLEMENTE ULILVIAK.  
Advogado: Não constituído.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de ação (...) Face ao exposto, JULGO 
PROCEDENTES os pedidos exordiais para confirmar a liminar deferida às fls. 23 e 
declarar inexistentes os débitos em nome do autor decorrentes da linha telefônica nº 66 
565-4446. Condeno a requerida ao pagamento de danos morais, em favor do autor, no 
valor de R$ 2.500,00. Juros (...) P.R.I. Palmas-TO, 28/10/2009. ass) Lauro Augusto 
Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.4714-9  
Ação: REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.  
Requerente: ANTÔNIO CARNEIRO JUNIOR.  
Advogado: TELMO HEGELE.  
Requerido: HSBC BANK BRASIL S/A.  
Advogado: LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR.  
INTIMAÇÃO: “Intimar parte autora para apresentar as contra-razões ao recurso de 
apelação, no prazo legal.”  

 
AUTOS N° 2005.1.0659-5  
Ação: REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.  
Requerente: JOÃO GABRIEL DE MELLO YAWAMAKI.  
Advogado: RAICEANA MARIA PEREIRA OLIVEIRA.  
Requerido: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.  
Advogado: MARIA VILMA B. FERREIRA.  
INTIMAÇÃO: “DECISÃO: Intime-se o executado por meio de seu advogado legalmente 
constituído para que, no prazo fatal de 15 dias, pague aos exeqüentes o valor de R$ 
1.500,00 a titulo de honorários advocatícios, sob pena de multa de 10% sobre o referido 
valor, nos termos do art. 475-J, CPC. Esclareça-se que a incidência de multa apenas se 
da de forma automática após o transcurso de 15 dias do trânsito em julgado da sentença 
sem o cumprimento voluntário. In casu , ainda não houve o transcurso regular do r. prazo. 
(...) Palmas-TO, 16/10/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2009.10.1565-0  
Ação: BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO.  
Advogado: ÉRICO VINICIUS RODRIGUES BARBOSA.  
Requerido: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA.  
Advogado: FABIO WAZILEWSKI.  
INTIMAÇÃO: “CERTIDÃO: CERTIFICO que, nestes autos foi designada audiência de 
conciliação para dia 11/11/2009, às 09 horas, pela senhora conciliadora KHELLEN 
ALENCAR CALIXTO. Ocorre que, estando o cartório totalmente envolvido na Meta 02- 
CNJ e com excesso de trabalho, não foi possível providenciar a publicação em tempo hábil 
à realização da mencionada audiência. Assim, a Srª Conciliadora remarcou a audiência de 
conciliação para o dia 19/11/2009, às 09 horas. Nada mais me cumpria certificar à vista do 
que foi solicitado. O referido é verdade e dou fé. Palmas-TO,11/11/2009. ass) Wanessa 
Balduino Pontes Rocha- Escrivã Cível.l”  
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AUTOS N° 2004.8188-8  
Ação: MONITORIA.  
Requerente: COOPERNORTE- COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TOCANTINENSE 
LTDA.  
Advogado: LUIZ CARLOS LACERDA CABRAL.  
Requerido: CLÉSIO FARIAS RODRIGUES ME.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Defiro o pedido retro, como requer. Transcorrido o prazo de 
30 dias sem manifestação do autor, voltem-me conclusos os autos para sentença. Palmas-
TO, 20/10/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.4363-1  
Ação: REPARAÇÃO DE DANOS.  
Requerente: LOGOS IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.  
Advogado: LOURDES TAVARES DE LIMA.  
Requerido: CELTINS- COMPANHIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
Advogado: SERGIO FONTANA.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de Ação (...) Pelo exposto, JULGO 
IMPROCEDENTES os pedidos e condeno a autora ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, estes que, desde já, fixo em R$ 1.500,00. Fica revogada a 
liminar proferida em favor da autora, às fls. 22, e reiterado às fls. 46. P.R.I. Palmas-TO, 
04/11/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.4718-1  
Ação: BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: BANCO ITAU S/A.  
Advogado: DEARLEY KUHN.  
Requerido: WASHINGTON GABRIEL PIRES.  
Advogado: JADER FERREIRA DOS SANTOS.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de Ação (...) Pelo exposto, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com resolução de mérito nos termos do art. 269, II do CPC. (...) P.R.I. 
Palmas-TO, 03/11/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.4727-0  
Ação: BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO.  
Advogado: ANTÔNIO LUIZ COELHO.  
Requerido: JOSINO FERNANDO DE OLIVEIRA.  
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA.  
INTIMAÇÃO: “ Intimar parte autora para impugnar a contestação oferecida, no prazo 
legal.”  

 
AUTOS N° 2005.7706-4  
Ação: MONITORIA.  
Requerente: AUTOVIA VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.  
Advogado: ATAUL CORREA GUIMARÃES.  
Requerido: AUGUSTO CÉSAR COELHO F. JUNIOR..  
Advogado: MARCO AURÉLIO PAIVA OLIVEIRA.  
INTIMAÇÃO: “DECISÃO: (...) Pelo exposto, reputo indevida a constrição judicial realizada 
na conta bancária do executado, por se tratar de conta-salário e determino o seu imediato 
desbloqueio. Intimem-se. Palmas-TO, 03/11/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- 
Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.8942-9  
Ação: REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.  
Requerente: DÉBORA COELHO DE SOUZA.  
Advogado: MAURICIO HAEFFNER.  
Requerido: BANCO ABN AMRO REAL.  
Advogado: LEANDRO ROGERES LORENZI.  
INTIMAÇÃO: “ Intimar a parte autora para apresentar as contra-razões ao recurso de 
apelação apresentado, no prazo legal.”  

 
AUTOS N° 2005.1.0363-4 ( 2005.6078-1)  
Ação: COBRANÇA  
Requerente: ZOZIMAR PEREIRA RODRIGUES.  
Advogado: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES.  
Requerido: INCOMAR- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E MADEIRAS LTDA.  
Advogado: LINDINALVO LIMA LUZ.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de Ação (...) Por tudo quanto foi exposto, JULGO 
IMPROCEDENTES os pedidos do autor pelos fundamentos já esboçados e condeno-os ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocaticios, estes que, desde já, fixo em 
10% sobre o valor da causa. Fica extinta a cautelar de busca e apreensão em apenso. 
P.R.I. Palmas-TO, 06/11/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.1.2312-0  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  
Requerente: JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA CARVALHO.  
Advogado: AURI-WILANGE RIBEIRO JORGE.  
Requerido: ROSIRENE MEDEIROS DE SOUSA CARVALHO.  
Advogado: ALEXANDRE BOCHI BRUM.  
INTIMAÇÃO: “DECISÃO: Impossível a pretensão da requerida às fls. 72/75, posto que 
compareceu em cartório no dia 25/05/2009 manifestando expressamente o seu 
desinteresse pelo prosseguimento da lide, sem qualquer ressalva. Quanto aos honorários 
patronais, poder-se-ia inicialmente até questioná-los, entretanto, observando 
acuradamente os autos, vejo que às fls. 69 foi publicado no Diário da Justiça nº 2069 a 
intimação da parte ré para se manifestar sobre o pedido de desistência do autor, tendo o 
prazo transcorrido in albis , fato que também faz presumir a desistência pelo advogado aos 
honorários sucumbenciais (...) Pelo exposto indefiro a pretensão de fls. 72/75 e determino 
o imediato arquivamento dos autos. Palmas-TO, 06/11/2009. ass) Dr. Lauro Augusto 
Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.1.5367-4  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  
Requerente: SERRAVERDE COMERCIAL DE MOTOS LTDA.  
Advogado: ROGERIA L. DOS SANTOS LEMOS.  

Requerido: JOSIAS XAVIER SILVA.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Intime-se o autor, por meio de seu patrono, para, no prazo de 
05 dias, dizer se possui interesse no prosseguimento do feito (...) Após, venham-me 
conclusos. Palmas-TO, 06/11/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.2.3670-7  
Ação: BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: MARIA DE LOURDES BARBOSA.  
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA.  
Requerido: EVANDO PEREIRA.  
Advogado: GILBERTO RIBAS.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de Ação (...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 
pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial, consolidando a posse plena do 
mesmo em mãos da autora. Condeno o requerido ao pagamento (...)P.R.I. Palmas-TO, 
29/10/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.2.3684-7  
Ação: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS.  
Requerente: ESMERALDO BATISTA LUZ.  
Advogado: JACY BRITO FARIA.  
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A.  
Advogado: LINDINALVO LIMA LUZ.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se (...) Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os 
pedidos exordiais e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, estes que, desde já , fixo em R$ 500,00. P.R.I. Palmas-TO, 15/10/2009. ass) 
Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.2.3685-5  
Ação: COBRANÇA.  
Requerente: RAIMUNDO NONATO AZEVEDO E MARIA MARLENE DE MORAIS 
AZEVEDO.  
Advogado: VALÉRIA SANTOS DA MATA.  
Requerido: MARIA NAZARÉ PEREIRA DE SOUZA.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de ação (...) Fica plenamente caracterizada a 
situação prevista no art. 267, II e III CPC. (...) Por outro lado, a extinção do presente feito 
não trará prejuízo para os autores, pois poderão intentar nova ação com o mesmo pedido 
e a mesma causa de pedir, caso queiram. Basta que localizem o paradeiro da requerida. 
Pelo exposto JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 
267, II e III, § 1º, CPC. Sem custas nem honorários. P.R.I. Palmas-TO, 15/10/2009. ass) 
Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.2.3696-0  
Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER.  
Requerente: RÉGIA BEATRIZ SANTOS DE ALMEIDA.  
Advogado: MARCELO CLAUDIO GOMES.  
Requerido: ANTÔNIO JADSON FREIRE LIMA.  
Advogado: Não constituído.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de ação (...) Por outro lado, a extinção do presente 
feito não trará prejuízo para a autora, pois poderá intentar nova ação com o mesmo pedido 
e a mesma causa de pedir, caso queira. Basta que localizem o paradeiro da requerido. 
Pelo exposto JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 
267, II e III, § 1º, CPC. Sem custas nem honorários. P.R.I. Palmas-TO, 15/10/2009. ass) 
Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.2.3698-7  
Ação: MONITÓRIA.  
Requerente: FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA.  
Advogado: MURILO DOS SANTOS LOBOSCO FARAH.  
Requerido: LUIZ CARLOS DOS SANTOS E CARLOS AUGUSTO NOLETO MENDONÇA.  
Advogado: Não constituído.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de ação (...) Por outro lado, a extinção do presente 
feito não trará prejuízo para o autor, pois poderá intentar nova ação com o mesmo pedido 
e a mesma causa de pedir, caso queira. Basta que localize o paradeiro da requerido. Pelo 
exposto JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, II 
e III, § 1º, CPC. Sem custas nem honorários. P.R.I. Palmas-TO, 15/10/2009. ass) Dr. 
Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.2.3702-9  
Ação: RESTITUIÇÃO DE COISA ALHEIA.  
Requerente: VINICIUS BRANDÃO BOGADO.  
Advogado: MARIO ROBERTO DE AZEVEDO BITTENCOURT.  
Requerido: ALBINO CAETANO RUARO.  
Advogado: CARLOS VIECZOREK.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de ação (...) Não há pretensão resistida nestes autos 
que solicite a intervenção do judiciário. Houve perda superveniente do objeto, situação que 
afasta a apreciação meritória da demanda. Fica extinto o processo sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC. Após as formalidades legais, arquivem-se os 
presentes autos. Sem custas nem honorários. P.R.I. Palmas-TO, 15/10/2009. ass) Dr. 
Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.2.3703-7  
Ação: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.  
Requerente: MARIO LUCIO AVELAR.  
Advogado: REGINA MARCHESI.  
Requerido: VITAMÁ PEREIRA LUZ GOMES.  
Advogado: Não constituído.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de ação (...) Pelo exposto e considerando que ao 
processo de execução aplicam-se subsidiariamente as regras do processo de 
conhecimento, existindo desinteresse e negligência do exeqüente em dar normal 
andamento ao processo, deixando-o paralisado, aplica-se o art. 267, II e III do CPC, razão 
porque fica extinto o feito. Sem custas nem honorários. Após as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. P.R.I. Palmas-TO, 29/10/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira 
Maia- Juiz de Direito.”  
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AUTOS N° 2005.2.3704-5  
Ação: COBRANÇA.  
Requerente: BB FINANCEIRA, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.  
Advogado: ANSELMO FRANCISCO DA SILVA.  
Requerido: ANA LUIZA GARCIA DE BRITO.  
Advogado: Não constituído.  
INTIMAÇÃO: “SENTENÇA: Trata-se de ação (...) Entendo perfeitamente caracterizadas as 
situações previstas no art. 267, II e III do CPC, razão porque determino a extinção do 
processo sem resolução de mérito com fundamento nos r. dispositivos. Apenas observo ao 
autor que não haverá prejuízo a extinção destes autos, pois poderá intentar nova ação 
com o mesmo pedido e com a mesma causa de pedir, tão logo localize o paradeiro da 
requerida. Faculto à parte autora, caso queira, o desentranhamento de quaisquer 
documentos, desde que substituídos por cópias. P.R.I. Palmas-TO, 14/10/2009. ass) Dr. 
Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2005.2.6085-3  
Ação: MONITÓRIA.  
Requerente: VENÍCIO JOSÉ VIEIRA.  
Advogado: IHERING ROCHA LIMA.  
Requerido: EVANIRA APARECIDA LÁZARO DE MORAES.  
Advogado: JUAREZ RIGOL DA SILVA.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Manifeste o autor acerca da proposta apresentada pela 
requerida às fls. 30. Após, voltem-me conclusos os autos. Palmas-TO, 14/10/2009. ass) 
Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS N° 2009.10.5933-0  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  
Requerente: FRANCINETE SANTOS COELHO.  
Advogado: EULERLENE ANGELIM G. FURTADO.  
Requerido: LAURA DE TAL.  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.  
INTIMAÇÃO: “DESPACHO: Designo audiência de justificação para o dia 15/12/2009, às 
14:30 horas, onde deverão se fazer presentes tanto autora quanto requerida. As partes 
deverão ser intimadas a comparecer. Apenas a parte autora poderá produzir provas 
pessoais (...)Palmas-TO, 06/11/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira Maia- Juiz de 
Direito.”  

 
AUTOS N° 2007.10.1327-9  
Ação: INDENIZAÇÃO.  
Requerente: UBIRATAN CARVALHO SANTOS.  
Advogado: ALEXANDRE ABREU AIRES JUNIOR.  
Requerido: THEREZINHA DE JESUS LIMA DE BONI.  
Advogado: JÉSUS FERNANDES DA FONSECA.  
Requerido: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.  
Advogado: JACÓ CARLOS SILVA COELHO.  
INTIMAÇÃO: “DECISÃO: Relatório prescindível (...) Pelo exposto, conheço dos embargos 
porque tempestivos, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO pelas razões já 
esposadas. Apenas por medida de economia processual, e tendo em vista a não 
localização do expert indicado nestes autos, providencie a escrivania a notificação da 
Junta Médica localizada nesse foro a fim de que indique um profissional especialista em 
ortopedia para realizar perícia médica no Sr. Ubiratan Carvalho Santos. O perito deverá 
apresentar laudo circunstanciado sobre a situação do requerente em até 30 dias, devendo 
responder aos quesitos apontados pela segunda requerida. As partes, querendo, poderão 
indicar assistentes técnicos, no prazo de 05 dias. Apresentado o laudo, intimem-se as 
partes para, no prazo comum de 10 dias, se manifestarem. Em seguida, venham-me 
conclusos os autos. Intimem-se. Palmas-TO, 26/10/2009. ass) Dr. Lauro Augusto Moreira 
Maia- Juiz de Direito.”  

 
BOLETIM DE EXPEDIENTE  

 
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.  
 

AUTOS N° 2008.0011.0808-1  
Ação: CANCELAMENTO DE PROTESTO  
Requerente: NEIRTON BONIFÁCIO DE OLIVEIRA  
Advogado: GLAUTON ALMEIDA ROLIM  
Requerido: CMS- CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA E LOGOS IMOBILIÁRIA  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: CERTIFICO que por ordem do MM. Juiz da 5ª Vara Cível, REMARCO a 
audiência de conciliação para o dia 24 de março de 2010, às 17:20 horas. Palmas, 11 de 
novembro de 2009. ass. Graziella Barbosa-Escrevente Judicial.  

  
AUTOS N° 2008.0002.7964-8  
Ação: REPARAÇÃO DE DANOS  
Requerente: LUZENIRA PEREIRA DE OLIVEIRA  
Advogado: MARCELO SOARES OLIVEIRA  
Requerido: JR JÓIAS FOLHEADOS  
Advogado: JOCÉLIO NOBRE DA SILVA  
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para, no prazo legal, apresentar o atual 
endereço da parte autora a fim de que a mesma possa ser intimada para a audiência de 
instrução e julgamento que ocorrerá no dia 09/03/2010, às 14:30 horas..  

 
AUTOS N° 2009.0011.0965-5  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
Requerente: RONNEY TEIXEIRA SILVA  
Advogado: JAIR DE ALCANTARA PANIAGO  
Requerido: ERLAN GOMES CARVALHO, MARQUIINHO ALVES DE SOUSA E ARINEU 
ROBERTO RODRIGUES  
Advogado: NÃO CONSTITUÍDO  
INTIMAÇÃO: “Entendo prudente a concessão de embargos nas obras no bem objeto do 
litígio, apesar de o autor não ter trazido aos autos nenhuma prova dessas obras, 
notadamente fotos, a que faz alusão às fls. 08. Outras providencias somente serão 
tomadas após audiência de justificação que designo para o dia 09/12/2009, às 14:30 

h...Apenas a parte Autora poderá produzir provas pessoais (depoimentos e testemunhas) 
(...) Palmas, 11 de novembro de 2009. ass. Lauro Maia-Juiz de Direito”  

 

1ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE INTIMAÇÃO  
Juiz: Dr. Gil de Araújo Corrêa  

 
AUTOS: AÇÃO PENAL N. 2009.0011.7224-1  
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA  
RÉU: WILLIAM DOUGLAS RIBEIRO COSTA  
Advogado(a): Dr. Divino José Ribeiro – OAB/TO 121-B  
Ficam os advogado do réu William Douglas Ribeiro Costa o Dr. Divino José Ribeiro – 
OAB/TO 121-B, militante na Comarca de Palmas-TO, INTIMADO para, no prazo de 05 
(cinco) dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade 
que poderão juntar documentos e requerer diligências, nos autos epigrafados. Palmas-TO, 
12 de novembro de 2009. Francisco Gilmario B. Lima – escrevente judicial.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE INTIMAÇÃO  
Juiz: Dr. Gil de Araújo Corrêa  

 
AUTOS: AÇÃO PENAL N. 2007.0005.1282-4  
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA  
RÉU (S): WALDEIR SILVA MEDRADO  
Advogado(s): ALCIDINO DE SOUZA FRANCO e  
EDWARDO NELSON LUIS CHAVES FRANCO  
Ficam os advogados do réu Waldeir Silva Medrado os Drs. ALCIDINO DE SOUZA 
FRANCO –OAB-TO n. 2616-A e EDWARDO NELSON LUIS CHAVES FRANCO, OAB-TO 
n. 2557, militantes na Comarca de Palmas - TO, INTIMADOS para, no prazo de 3 (três) 
dias, atualizarem o endereço do acusado acima mencionado nos autos supra. Palmas - 
TO, 13 de novembro de 2009. Hericélia da Silva Aguiar – escrevente judicial.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
AUTOS: 2007.0001.8268-9/0  
Réu: DEMERVAL DE SOUZA CARNEIRO e outros  
Advogado: Josué Alencar Amorim – OAB/TO 1747  

 
O Dr. Gil de Araújo Corrêa, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Palmas, no uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc...  
FAZ SABER, a quantos o presente boletim de intimação de sentença, virem ou dele 

conhecimento tiverem que, por este ficam intimadas as partes acima mencionadas, da 
sentença proferida nos autos de Ação Penal 2007.0001.8268-9/0, em que figuram como 
acusados DEMERVAL DE SOUZA CARNERIO, brasileiro, casado, comerciante, natural de 
Aliança do Tocantins – TO, nascido aos 15/07/1969, filho de Edivaldo Carneiro da Luz e 
de Maria Deuzina Souza; seguindo trecho da sentença: “Cuida-se de Ação Penal Pública, 
formulada em desfavor de DEMERVAL DE SOUZA CARNEIRO, qualificado nos autos, 
como incurso nas penas do artigo 180, do Código Penal Brasileiro, por ter, segundo a 
inicial, em agosto de 2002, receptado, culposamente, parte dos bens subtraídos da casa 
da fazenda DBC, pertencente a Frederico Moraes de Barros Carvalho, no dia 06 de julho 
do mesmo ano, na zona rural deste município. ...Destarte, com fulcro na efetiva 
possibilidade do reconhecimento futuro da prescrição retroativa, reconheço a inexistência 
superveniente do interesse de agir na presente ação penal, na modalidade interesse-
utilidade. Por conseqüência, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, cuja 
aplicação ao processo penal é plenamente admitida, extingo o presente processo sem 
resolução do mérito. Após o cumprimento de todas as formalidades legais, inclusive com 
as comunicações de estilo, especialmente ao Instituto de Identificação para fins de 
cadastro, arquivem-se. Prolator da Sentença – Gil de Araújo Corrêa. Dado e Passado 
nesta cidade e Comarca de Palmas, aos 13 de novembro de 2009. Eu, Hericélia da Silva 
Aguiar, Escrevente Judicial, que digitei e subscrevo.  

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRONÚNCIA AO RÉU  
AUTOS: 2007.0001.1695-3  
Réu: Manoel Rodrigues Cavalcante  
Advogado: Dr. Remilson Aires Cavalcante e Ronaldo André Moretti Campos  

 
O Dr. Gil de Araújo Corrêa, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, no 

uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc...  
FAZ SABER, a quantos o presente edital de intimação de pronúncia, virem ou dele 

conhecimento tiverem que, por este ficam intimados as partes da pronúncia proferida nos 
autos de Ação Penal 2007.0006.4004-0, em especial o réu Manoel Rodrigues Cavalcante, 
eis que em lugar incerto e não sabido, seguindo trecho: “[...]Assim, presentes os indícios 
de autoria e provada a materialidade do fato, pelo manifesto “animus necandi”, tenho por 
imperativo a obediência ao artigo 413 do Código de Processo Penal. Por conseqüência, 
acolho a denúncia e PRONUNCIO o acusado MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE, 
determinando seja o mesmo submetido ao crivo do colegiado popular desta Comarca, 
como incurso nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal.” Dado e Passado nesta 
cidade e Comarca de Palmas, aos 12 de novembro de 2009. Eu, Francisco Gilmario 
Barros Lima, Escrevente Judicial, que digitei e subscrevo. Prolator da pronúncia – Gil de 
Araújo Corrêa.  

  

2ª Vara Criminal 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)  
 

O Senhor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a expedição de Edital com 
prazo de 15 (quinze) dias, para Citação do acusado: JORGE EMILIO RAMOS SOARES, 
brasileiro, solteiro, mototaxista, nascido aos 21.04.1974, natural de Colinas/TO, filho de 
Maria Ramos Soares e de Lourival Pereira Soares, atualmente em local desconhecido, 
incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, referente aos Autos nº 
2008.0005.1439-6, ficando citado pelo presente edital, para nos termos do artigo 396, 
parágrafo único, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 
através de advogado constituído, caso não possua condições financeiras para constitui-lo, 
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lhe será nomeado um Defensor Público. Edifício do Fórum, Av. Teotônio Segurado, s/n, 
Sala 34 – Paço Municipal. Palmas- TO. 12 de novembro de 2009  

  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)  

 
O Senhor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a expedição de Edital com 
prazo de 15 (quinze) dias, para Citação do acusado: JHONYS SOUSA LOPES, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 19.02.1982, natural de Itaituba/PA, filho de José Lopes de Sousa e 
de Luiza Sousa Costa, atualmente em local desconhecido, incurso nas sanções do artigo 
155, § 1º, do Código Penal, referente aos Autos nº 2007.0007.6658-3, ficando citado pelo 
presente edital, para nos termos do artigo 396, parágrafo único, do CPP, responder à 
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado constituído, caso 
não possua condições financeiras para constitui-lo, lhe será nomeado um Defensor 
Público. Edifício do Fórum, Av. Teotônio Segurado, s/n, Sala 34 – Paço Municipal. Palmas- 
TO. 12 de novembro de 2009  

  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)  

 
O Senhor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a expedição de Edital com 
prazo de 15 (quinze) dias, para Citação do acusado: ROGÉRIO ANDRÉ TURMENA, 
brasileiro, solteiro, administrador, nascido aos 11.03.1974, natural de Viadutos/RS, filho de 
Isidoro Turmena e de Neuza Marina Turmena, RG nº 704.336.6728 SSP/RS, atualmente 
em local desconhecido, incurso nas sanções do artigo 50 da LCP, referente aos Autos nº 
2007.0004.5151-5, ficando citado pelo presente edital, para nos termos do artigo 396, 
parágrafo único, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 
através de advogado constituído, caso não possua condições financeiras para constitui-lo, 
lhe será nomeado um Defensor Público. Edifício do Fórum, Av. Teotônio Segurado, s/n, 
Sala 34 – Paço Municipal. Palmas- TO. 13 de novembro de 2009  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)  

 
O Senhor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a expedição de Edital com 
prazo de 15 (quinze) dias, para Citação do acusado: FERNANDO CESAR BRAGATO, 
brasileiro, casado, programador, nascido aos 10.12.1966, natural de Goiânia/GO, filho de 
Sebastião Bragato e de Vanda de Oliveira Bragato, RG 817.129 SSP/TO, atualmente em 
local desconhecido, incurso nas sanções do artigo 312, “caput”, do Código Penal, 
referente aos Autos nº 2008.0010.4856-9, ficando citado pelo presente edital, para nos 
termos do artigo 396, parágrafo único, do CPP, responder à acusação, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado constituído, caso não possua condições 
financeiras para constitui-lo, lhe será nomeado um Defensor Público. Edifício do Fórum, 
Av. Teotônio Segurado, s/n, Sala 34 – Paço Municipal. Palmas- TO. 12 de novembro de 
2009  

  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)  

 
O Senhor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a expedição de Edital com 
prazo de 15 (quinze) dias, para Citação do acusado: GEILDO SILVA ASSUNÇÃO, 
brasileiro, união estável, pedreiro, nascido aos 27.05.1981, natural de São Domingos do 
Maranhão/MA, filho de José Pereira de Assunção e de Oseni Silva Assunção, atualmente 
em local desconhecido, incurso nas sanções do artigo 15 da Lei nº 10.826/03, c/c art. 17, 
inc. I do DC 3.665/2000, referente aos Autos nº 2009.0001.3887-2, ficando citado pelo 
presente edital, para nos termos do artigo 396, parágrafo único, do CPP, responder à 
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado constituído, caso 
não possua condições financeiras para constitui-lo, lhe será nomeado um Defensor 
Público. Edifício do Fórum, Av. Teotônio Segurado, s/n, Sala 34 – Paço Municipal. Palmas- 
TO. 12 de novembro de 2009  

  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)  

 
O Senhor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a expedição de Edital com 
prazo de 15 (quinze) dias, para Citação do acusado: ZENILDO BARBOSA DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 13.10.1974, natural de Minaçu/GO, filho de 
Valdivino Luis da Silva e de Geralda Barbosa da Silva, atualmente em local desconhecido, 
incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, c/c art. 17, inc. II do Decreto 
3.665/2000, referente aos Autos nº 2008.0008.9368-0, ficando citado pelo presente edital, 
para nos termos do artigo 396, parágrafo único, do CPP, responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado constituído, caso não possua 
condições financeiras para constitui-lo, lhe será nomeado um Defensor Público. Edifício do 
Fórum, Av. Teotônio Segurado, s/n, Sala 34 – Paço Municipal. Palmas- TO. 12 de 
novembro de 2009  

  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)  

 
O Senhor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a expedição de Edital com 
prazo de 15 (quinze) dias, para Citação do acusado: GABRIEL TADEU DE ARAGÃO, 
brasileiro, casado, comerciante, nascido aos 01.09.1954, natural de São José do Egito/PE, 
filho de José Ferreira de Aragão e de Leonides Gabriel de Vasconcelos, atualmente em 
local desconhecido, incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, c/c art. 17, inc. I 
do DC 3.665/2000, referente aos Autos nº 2008.0008.9376-1, ficando citado pelo presente 
edital, para nos termos do artigo 396, parágrafo único, do CPP, responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado constituído, caso não possua 
condições financeiras para constitui-lo, lhe será nomeado um Defensor Público. Edifício do 
Fórum, Av. Teotônio Segurado, s/n, Sala 34 – Paço Municipal. Palmas- TO. 12 de 
novembro de 2009  

  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)  

 
O Senhor Luiz Astolfo de Deus Amorim, Meritíssimo Juiz de Direito titular da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Palmas/TO, na forma da lei. Determina a expedição de Edital com 
prazo de 15 (quinze) dias, para Citação da acusada: PATRÍCIA COSTA SILVA, brasileira, 
casada, nascida aos 30.03.1977, natural de Colinas/TO, filha de Silvino Ribeiro da Silva e 

de Maria Rodrigues da Costa, atualmente em local desconhecido, incurso nas sanções do 
artigo 168, § 1º, III e art. 298, “caput”, ambos do CPB, referente aos Autos nº 
2009.0001.8774-1, ficando citada pelo presente edital, para nos termos do artigo 396, 
parágrafo único, do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 
através de advogado constituído, caso não possua condições financeiras para constitui-lo, 
lhe será nomeado um Defensor Público. Edifício do Fórum, Av. Teotônio Segurado, s/n, 
Sala 34 – Paço Municipal. Palmas- TO. 13 de novembro de 2009  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

processuais abaixo relacionados.  
 

AUTOS: 2005.0003.4369-4 – Ação Penal.  
Acusado: José Rodrigues de Oliveira.  
Advogado: Dr. Luiz Fernando Romano Modolo OAB/TO 1701-B.  
Intimação: Para comparecer neste Juízo no dia 26 de novembro de 2009 às 14h., bem 
como tomar ciência do inteiro teor do despacho: “Defiro o requerimento de vista (fls. 
131/132). No mesmo prazo de 05 (cinco), em face ao princípio do contraditório e da ampla 
defesa, o réu poderá apresentar rol de testemunhas que deverão comparecer 
independente de intimação. No Mesmo prazo, a defesa deverá se pronunciar sobre a 
desistência de inquirição das testemunhas feita pelo Ministério Público e juntada às fls. 82 
e 122/123. em pauta audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas, 11 de novembro de 2009” – Luiz Astolfo de Deus Amorim – Juiz de Direito  

 
AUTOS: 2009.0010.8558-6 – Ação Penal.  
Acusado: Marcos Costa Ribeiro.  
Advogada: Drª. Maria de Fátima Melo Albuquerque Camarano OAB/TO 195-B e Drª. Kátia 
Botelho Azevedo OAB/TO 3950.  
Intimação: Para nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CP, apresentar resposta escrita à 
acusação, no prazo de lei  

 

3ª Vara Criminal 
 

BOLETIM DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES N.º 119/2009  
 
Ficam as partes abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

que seguem.  
 

AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2008.0005.5569-6/0  
Acusado : Clodobeth Batista da Costa  
Tipificação : Art. 214 do CP  
Advogado ......: Francisco José Sousa Borges, Oab/TO 413-A e Camila Vieira de Sousa 
Santos, OAB/TO n.º 3520  
Intimação: Sentença: “O Ministério Público denunciou Clodobeth Batista da Costa, 
brasileiro, solteiro, cobrador, nascido aos 16.4.1964 em Lizarda/TO, filho de Clodomir 
Pereira da Costa e Elizabeth Batista da Costa. (...) Pediu-se a condenação do réu na pena 
do art. 214 do Código Penal. (...) Diante do exposto, absolvo sumariamente o acusado 
Clodobeth Batista da Costa da imputação que lhe foi feita nestes autos, com fundamento 
no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Registre-se. Intimem-se. Se a 
sentença transitar em julgado sem alteração, procedam-se às comunicações previstas no 
item 7.16.1 do Provimento n.º 036/02-CGJ e no art. 3º da Lei 11.971/2009 e, em seguida, 
arquivem-se os autos. Palmas/TO, 26 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula – 
Juiz de Direito”..  

 
BOLETIM DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES N.º 118/2009  

 
Ficam as partes abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

que seguem.  
 

AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2005.0001.4885-9/0  
Acusado : José Eranício de Freitas  
Tipificação : Art. 214, “caput”, do CP  
Advogado ......: Rogério Beirigo de Souza, OAB/TO 1545-B  
Intimação: Sentença: “O Ministério Público denunciou José Eranício de Freitas, brasileiro, 
solteiro, pedreiro, nascido aos 05/08/1972 em Santa Teresinha/PE, filho de Geraldo 
Pereira de Freitas e Lindalva Pereira Alves, narrando que, na tarde de 30 de agosto de 
2003, em sua residência localizada na quadra Arse 122 (...), o acusado constrangeu a 
vítima M. M. O, na época, com quatro (4) anos de idade, a praticar com ele os atos 
libidinosos diversos da conjunção carnal descritos na fl. 03. Pediu-se a condenação do 
acusado na pena do art. 214, c/c art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal. (...) Diante 
do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o réu José Eranício de Freitas na 
sanção prevista no art. 214-A, “caput”, do Código Penal. (...) PENA DEFINITIVA: Fica 
assim estabelecida a pena definitiva em seis (6) anos de reclusão. REGIME INICIAL E 
LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: A sanção será cumprida em regime fechado (Lei 
n.º 8072/1990, art. 2º, § 1º). O local será a Casa de Custódia e Reeducação de Palmas, 
salvo outra determinação por parte do juízo da execução. (...) REPARAÇÃO MÍNIMA DO 
DANO: O acusado é também condenado a pagar à vítima, através de seus representantes 
legais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação do dano, sem 
prejuízo de decisão cível que importe em condenação em valor superior. (...) 
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 
acusado no rol dos culpados; b) extraiam-se as guias de execução penal e de 
recolhimento das custas, a serem encaminhadas, via Distribuição, à 4ª Vara Criminal desta 
comarca; c) comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do 
acusado; d) procedam-se às comunicações previstas no item 7.16.1 do Provimento n.º 
036/02-CGJUS e no art. 3º da Lei n.º 11971/2009. Registre-se.Intimem-se. Palmas/TO, 19 
de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula – Juiz de Direito”.  

 
BOLETIM DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES N.º 108/2009  

 
Ficam as partes abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

que seguem.  
 

1-AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2007.0004.4163-3/0  
Acusado : ALESSANDRO FERREIRA GUIMARÃES E OUTROS  
Vítima : Marcos Airton Ferreira de Araújo  
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Tipificação : Art. 1º, alínea “a”, inciso II, § 4º, inciso II, da Lei 9455/97, c/c art. 70.....  
Advogado......: Francisco José Sousa Borges, OAB/TO 413 e Rogério Beirigo de Souza, 
OAB/TO 1.545-B  
Intimação: Sentença: “O Ministério Público denunciou Alessandro Ferreira Guimarães, 
Antônio Maciel da Silva, Antônio da Silva Barbosa e Cleyton Pereira Lacerda, narrando o 
seguinte: Vislumbra-se da pena informativa que na data de 14 de julho de 2002, por volta 
de 3h da manhã, próximo à feira coberta da Vila União, nesta Capital, os denunciados 
ANTÔNIO MACIEL, ANTÔNIO DA SILVA E CLEYTON PEREIRA, todos policiais militares 
atentaram contra a incolumidade física do adolescente MARCOS AIRTON FERREIRA DE 
ARAÚJO, quando juntamente com o acusado ALESSANDRO, com o fim de obter 
confissão de um furto, algemaram arbitrariamente a vítima e iniciaram uma sessão de 
espancamento, que perdurou por várias horas, conforme se verifica dos autos. (...) Pediu-
se a condenação de Alessandro nas penas do art. 1º, alínea a, II, § 4º, II, da Lei 9455/97, 
em concurso material com o art. 147, do Código Penal, e de, Antônio Maciel, Antônio da 
Silva e Cleyton nas penas do art. 3º, alínea i, da Lei 4896/65, em concurso formal com o 
art. 1º, alínea a, §§ 2º e 4º, I e II, da Lei 9.455/97, e ambos em concurso material com o 
art. 147, do CP. (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, para: a) 
condenar o acusado Alessandro Ferreira Guimarães como incurso nas penas do art. 1º, 
inciso I, alínea a, e § 4º, inciso II, da Lei 9455/97; b) condenar os acusados Antônio Maciel 
da Silva, Antônio da Silva Barbosa e Cleyton Pereira Lacerda como incursos nas penas do 
art. 1º, inciso I, alínea a, e 4º, incisos I e II, da Lei 9455/97; c) reconhecer o princípio da 
consunção e deixar de condenar os acusados Antônio Maciel da Silva, Antônio da Silva 
Barbosa e Cleyton Pereira Lacerda da prática do crime de abuso de autoridade; e) julgar 
extinta a punibilidade de todos os acusados quanto ao crime de ameaça, com fundamento 
no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal. Passo à dosagem da 
pena, primeiramente de Alessandro Ferreira Guimarães: PENA DEFINITIVA: Fica assim 
estabelecida a pena definitiva de Alessandro Ferreira Guimarães em dois (2) anos e onze 
(11) meses de reclusão. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Por 
força do disposto no § 7º do art. 1º da Lei n.º 9455/97, a sanção será cumprida em regime 
fechado, na Casa de Custódia e Reeducação de Palmas. EFEITOS DA CONDENAÇÃO: 
O comportamento deste acusado é incompatível com sua permanência em cargos, 
empregos ou funções públicas, por isso, pelo exposto no § 5º do art. Da Lei n.º 9455/97, 
ele deve perder seu cargo, emprego ou função pública na Prefeitura de Palmas -ou 
qualquer outro órgão público – se ainda em exercício, ficando ainda proibido de exercer 
função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada, ou seja, cinco (5) anos e dez (10) 
meses. Estas medidas produzirão efeito apenas depois do trânsito em julgado desta 
sentença, caso seja mantida a condenação. Passo agora a dosar a pena de Antônio 
Maciel da Silva: PENA DEFINITIVA: Fica assim fixada a pena definitiva de Antônio Maciel 
em três (3) anos de reclusão. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: 
Por força do disposto no § 7º do art. 1º da Lei n.º 9.455/97, a sanção será cumprida em 
regime fechado, na Casa de Custódia e Reeducação de Palmas. EFEITOS DA 
CONDENAÇÃO: O comportamento deste acusado é incompatível com sua permanência 
na Polícia Militar, pois sua principal missão é a de evitar crime, nunca praticá-los. A 
Corporação Militar, por sua honradez e compromisso com a ordem e paz social, não 
poderá continuar a abrigá-lo, em seus quadros. Por isso e considerando o que dispões o § 
5º do art. 1º da Lei n.º 9455/97, o acusado perde seu cargo de policial militar, ficando 
ainda proibido de exercer qualquer função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada, 
ou seja, seis (6) anos. Estas medidas produzirão efeito apenas depois do trânsito em 
julgado desta sentença, caso seja mantida a condenação. Passo agora a dosar a pena de 
Antônio da Silva Barbosa: PENA DEFINITIVA: Fica assim fixada a pena definitiva de 
Antônio da Silva em três (3) anos de reclusão. REGIME INICIAL E LOCAL DE 
CUMPRIMENTO DA PENA: Por força do disposto no § 7º do art. 1º da Lei n.º 9.455/97, a 
sanção será cumprida em regime fechado, na Casa de Custódia e Reeducação de 
Palmas. EFEITOS DA CONDENAÇÃO: O comportamento deste acusado é incompatível 
com sua permanência na Polícia Militar, pois sua principal missão é a de evitar crime, 
nunca praticá-los. A Corporação Militar, por sua honradez e compromisso com a ordem e 
paz social, não poderá continuar a abrigá-lo, em seus quadros. Por isso e considerando o 
que dispões o § 5º do art. 1º da Lei n.º 9455/97, o acusado perde seu cargo de policial 
militar, ficando ainda proibido de exercer qualquer função pública pelo dobro do prazo da 
pena aplicada, ou seja, seis (6) anos. Estas medidas produzirão efeito apenas depois do 
trânsito em julgado desta sentença, caso seja mantida a condenação. Por fim, doso a 
pena de Cleyton Pereira Lacerda: PENA DEFINITIVA: Fica assim a pena final de Cleyton 
em três (3) anos de reclusão. REGIME INCIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: 
Por força do disposto no § 7º do art. 1º da Lei n.º 9.455/97, a sanção será cumprida em 
regime fechado, na Casa de Custódia e Reeducação de Palmas. EFEITOS DA 
CONDENAÇÃO: O comportamento deste acusado é incompatível com sua permanência 
na Polícia Militar, pois sua principal missão é a de evitar crime, nunca praticá-los. A 
Corporação Militar, por sua honradez e compromisso com a ordem e paz social, não 
poderá continuar a abrigá-lo, em seus quadros. Por isso e considerando o que dispões o § 
5º do art. 1º da Lei n.º 9455/97, o acusado perde seu cargo de policial militar, ficando 
ainda proibido de exercer qualquer função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada, 
ou seja, seis (6) anos. Estas medidas produzirão efeito apenas depois do trânsito em 
julgado desta sentença, caso seja mantida a condenação. CUSTAS PROCESSUAIS: 
Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, na proporção de um quarto (1/4) 
para cada um. REPARAÇÃO DO DANO: Cada acusado deverá pagar à vítima a quantia 
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de reparação mínima do dano a ela infligido. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito em julgado desta sentença (respeitadas as 
modificações, decorrentes do provimento de eventual recurso): a) lancem-se os nomes 
dos acusados no rol dos culpados; b) extraiam-se as guias de execução penal e de 
recolhimento das custas, a serem encaminhadas, via Distribuição à 4ª Vara Criminal desta 
comarca; c) comunique-se à Justiça Eleitoral a condenação dos acusados; d) comunique-
se o teor da decisão ao Comando Geral da Polícia Militar do Tocantins e à Prefeitura de 
Palmas, para efetivação da perda do cargo dos acusados; e) procedam-se às 
comunicações previstas no item 7.16.1 do Provimento n.º 036/2002-CGJ e no art. 3º da Lei 
n.º 11.971/20009. Registre-se. Intimem-se. Palmas/TO, 24 de setembro de 2009. Rafael 
Gonçalves de Paula – Juiz de Direito”.  
 
2-AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2007.0004.4165-0/0  
Acusado : RAFAEL AIRES CARDOSO  
Vítima : José Cleilson de Moura Cavalcante e outros  
Tipificação : Artigo 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, do CP  
Advogado......: Gil Pinheiro Reis, OAB/TO 1994  

Intimação..... : Sentença: “O Ministério Público denunciou Rafael Aires Cardoso, brasileiro, 
solteiro, profissão e data de nascimento não informadas na petição inicial, natural de 
Goiânia/GO, filho de Airon Cardoso Bastos e Maria Madalena Aires Cardoso, narrando 
que, no data de 20 de maio de 2003, por volta de 16:00 horas, no estacionamento de um 
balneário situado às margens da rodovia Taquaralto-Taquarussu, o acusado, mediante 
rompimento de obstáculo, subtraiu “vários aparelhos de Auto-rádio e Tocas discos a 
Laser” dos veículos que estavam no local, relacionados no auto de fl. 11 (atual), sendo 
preso em flagrante. Pediu-se a condenação do acusado nas penas do art. 155, caput, em 
concurso material com art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. 
(...) Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado na denúncia e no 
aditamento, para condenar o acusado Rafael Aires Cardoso nasnas penas do artigo 155, 
§4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 71 (duas vezes), todos do Código Penal Brasileiro. 
(...) PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida a pena definitiva, por todos os crimes, em 
dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e quarenta e seis (46) dias-multa, cujo valor 
unitário arbitro no importe mínimo. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA 
PENA: A despeito do que foi considerado na fixação da pena base, a péssima conduta 
social do acusado, evidenciada na certidão de fls. 146/7, exige que a sanção seja 
cumprida em regime inicial semiaberto (Código Penal, art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º). O 
local será determinado pelo juízo da execução. SURSIS e SUBSTITUIÇÃO: Deixo de 
suspender ou substituir o cumprimento da pena restritiva de liberdade, por causa da 
reprovável conduta social do acusado, a indicar que estes benefícios são inadequados à 
repressão dos fatos. RECURSO: Concedo ao acusado o direito a apelar em liberdade, a 
despeito de sua vida pregressa, considerando que respondeu grande parte do processo 
em liberdade. DIREITOS POLÍTICOS: Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos 
durante o cumprimento da reprimenda (Constituição Federal, art. 15, inciso III). CUSTAS 
PROCESSUAIS: Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Eventual isenção 
será decidida na fase de execução. (...) DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito em 
julgado desta sentença (respeitadas as modificações, decorrentes de provimento de 
eventual recurso): a) lance-se o nome do acusado no rol dos culpados; b) extraiam-se as 
guias de execução penal e de recolhimento das custas, a serem encaminhadas à 4ª Vara 
Criminal desta comarca; c) comunique-se à Justiça Eleitoral; d) procedam-se às 
comunicações previstas no Capítulo 7, Seção 16, do Provimento n.º 036/02-CGJ e no art. 
3º da Lei nº 11.971/2009; e) proceda-se à doação do aparelho de som (fl. 157) a entidade 
beneficente desta Capital, mediante termo. Registre-se. Intimem-se. Palmas/TO, 25 de 
setembro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula - Juiz de Direito”.  
 
3-AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2004.0000.3629-7/0  
Acusado : UENDER DA SILVA PIRES  
Vítima : Elinaldo Batista Costa e outro  
Tipificação : Artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 71, ambos do CP  
Advogado......: Ivânio da Silva, OAB/TO 2391  
Intimação..... : Sentença: “ O Ministério Público denunciou UENDER DA SILVA 
PIRES, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido aos 11/10/1984 em 
Iporá/GO, filho de João da Silva Pires e de Ilda Rosa Pires, ELENILSON BEZERRA 
RODRIGUES, brasileiro, amasiado, balconista, nascido aos 30/04/1982 em 
Miracema/TO, filho de Manoel Cristino Alves Rodrigues e de Elenite Bezerra 
Rodrigues, e CHARLES SOARES TURÍBIO, brasileiro, solteiro, montador de vidros, 
nascido aos 06/12/1976 em Imperatriz/MA, filho de Domingos Gomes Turíbio e de 
Genilda Soares Turíbio, narrando que: 1º Fato: no dia 26/06/2004, os acusados, 
previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, arrombaram e adentraram 
a loja “Red Surf Confecções” e de lá subtraíram para si várias peças de roupas, um 
aparelho de som e um porta CD contendo 25 CD’s, todos pertencentes a Elinaldo 
Batista Costa. 2º Fato: Logo em seguida, nas mesmas condições de tempo e lugar, os 
acusados arrombaram e adentraram o açougue “Casa de Carnes BMW”, de onde 
subtraíram para si uma balança eletrônica, um aparelho telefônico, R$ 25,00 em 
moedas, 50 cartões telefônicos, vários carregadores de pilhas e alguns quilos de 
alimentos, tudo pertencente a Bartolomeu Alves de Sousa. Ao final, pediu-se a 
condenação dos acusados nas penas do art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 71, ambos do 
Código Penal. (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, para: 
a) condenar ELENILSON BEZERRA RODRIGUES como incurso nas penas do art. 
155, § 4º, IV, do Código Penal; b) condenar os acusados UENDER DA SILVA PIRES 
e CHARLES SOARES TURÍBIO como incursos nas penas do art. 155, § 4º, IV, c/c art. 
71, ambos do Código Penal. Passo, agora à dosagem de UENDER: (...) PENA 
DEFINITIVA: Fica assim estabelecida a pena definitiva em 2 (dois) anos, 6 (seis) 
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, cujo valor unitário 
arbitro no importe mínimo. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA 
PENA: A sanção será cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de o réu 
estar cumprindo outras penas restritivas de liberdade. Deverá cumprir a pena no 
mesmo local em que estiver cumprindo as demais. SURSIS: Deixo de suspender a 
pena, em razão do quantum de pena fixado. SUBSTITUIÇÃO: Deixo de substituir a 
pena, considerando as numerosas condenações do acusado, também pela prática de 
crimes patrimoniais (certidão de fl. 254). RECURSO: Concedo ao acusado o direito a 
apelar em liberdade, em razão da prescrição, conforme será esclarecido adiante. 
DIREITOS POLÍTICOS: Os direitos políticos do réu ficarão suspensos, enquanto 
durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). (...) 
PRESCRIÇÃO: De acordo com as penas in concreto de Uender e Elenilson, o prazo 
prescricional da pena do primeiro é de 8 (oito) anos e a do último é de 4 (quatro) anos, 
entretanto, como Uender contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época do 
delito (cf. informado na denúncia), a prescrição deve ser contada pela metade, nos 
termos do art. 115 do CP. Considerando que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 
desde a data do recebimento da denúncia (fl. 75), a não ser que haja aumento das 
penas em virtude de recurso da acusação, a punibilidade de ELENILSON BEZERRA e 
UENDER DA SILVA deverá ser extinta, com base na prescrição. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: Após o trânsito em julgado desta sentença: para a acusação, e desde que as 
penas de Elenilson e Uender não tenham sido aumentadas por força de eventual 
recurso, voltem os autos à conclusão. a) lance-se o nome do acusado Charles no rol 
dos culpados; b) procedam-se às comunicações previstas no item 7.16.1 do 
Provimento n.º 036/02-CGJUS; c) extraim-se as guias de execução penal e de 
recolhimento das custas, a serem encaminhadas à 4ª Vara Criminal desta comarca; d) 
comunique-se à Justiça Eleitoral; e) encaminhe-se cópia desta sentença ao cartório 
distribuidor, nos termos do art. 3º, da Lei nº 11.971/09; Registre-se. Intimem-se. 
Palmas/TO, 23 de setembro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula - Juiz de Direito”.  
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4-AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2004.0000.3629-7/0  
Acusado : UENDER DA SILVA PIRES  
Vítima : Elinaldo Batista Costa e outro  
Tipificação : Artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 71, ambos do CP  
Advogado......: Ivânio da Silva, OAB/TO 2391  
SENTENÇA II: “Tratam os autos de ação penal proposta contra Uender da Silva Pires, 
Elenilson Bezerra Rodrigues e Charles Soares Turíbio, tendo sido proferida a sentença 
condenatória contra todos, sendo que o Ministério Público deixou transcorrer in albis o 
prazo para interposição de recurso. De acordo com a regra contida no art. 110, § 1º, do 
CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada, desde que a sentença condenatória tenha 
transitado em julgado para a acusação, o que ocorreu in casu. (...) Diante do exposto, 
julgo extinta a pretensão executória daquele julgado e, por conseguinte, a punibilidade de 
Uender da Silva Pires e Elenilson Bezerra Rodrigues. Registre-se. Intimem-se. Se não 
houver recurso, procedam-se às comunicçaões previstas no item 7.16.1 do Provimento n.º 
036/2002-CGJUS, e encaminhe-se cópia desta sentença ao cartório distribuidor, nos 
termos do art. 3º, da Lei n.º 11.971/09. Palmas/TO, 21 de outubro de 2009. Rafael 
Gonçalves de Paula – Juiz de Direito”.  

 
5-AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2006.0004.4479-0/0  
Acusado : ÂNGELA COSTA ALVES  
Vítima : Administração Pública  
Tipificação : Artigo 312 e 171, “caput”, do CP  
Advogado......: Marcelo Soares Oliveira, OAB/TO 1694-B  
Intimação : Sentença: O Ministério Público denunciou Ângela Costa Alves, brasileira, 
divorciada, funcionária do lar (sic), nascida aos 26/101971 em Arraias/TO, filha de Ângelo 
Teixeira Alves e Cassimira Aires Costa Alves, narrando o seguinte: “(...) em meados do 
mês de julho de 1998, a denunciada ÂNGELA COSTA ALVES, consciente e 
voluntariamente, e aproveitando da condição de funcionária pública junto à Secretaria 
Estadual Extraordinária de Turismo do Tocantins, visando obter vantagem ilícita em 
prejuízo alheio, apropriou e emitiu vários cheques de propriedade do Estado do Tocantins. 
Apurou-se que a denunciada, na ocasião era funcionária pública Estadual com exercício 
da função de Assistente Administrativo, lotada junto à Secretaria Estadual Extraordinária 
de Turismo e, aproveitando da oportunidade de que foi encarregada pela devolução dos 
cheques da conta encerrada daquela Secretaria junto à agência bancária do HSBC-
Bamerindus, para baixa junto àquela instituição, apropriou e emitiu vários cheques em 
benefício próprio, conforme constata no auto de exibição e apreensão à f. 009. Exsurge da 
peça informativa que a denunciada não tinha autorização para qualquer movimentação 
junta à agência bancária retromencionada, bem como tinha conhecimento de que a 
referida conta não estava mais sendo movimentada. Apurou-se ainda que em data de 
22.07.1998, a denunciada novamente, na mesma condição de funcionária pública à época, 
dirigiu-se até a Agência do Banco do Brasil nesta capital com a finalidade de buscar um 
talonário de cheques para Secretaria da qual era funcionária e, aproveitando dessa 
situação novamente apropriou-se de mais duas folhas de cheques, emitindo-os e sacando 
junto à agência bancária supra, à importância de R$7.000,00 e R$3.500,00”. Pediu-se 
assim a condenação da acusada nas penas dos arts. 312 e 171, caput, do Código Penal, 
em continuidade delitiva.(...) Diante do exposto, julgo procedente a denúncia, para 
condenar a acusada Ângela Alves Costa nas penas do art. 312, § 1º, c/c art. 14, inciso I 
(duas vezes) e do art. 312, § 1º, c/c art. 14, inciso II (seis vezes), em combinação com o 
art. 71, todos do Código Penal. (...) PENA TOTAL: Aplicando-se a regra contida no final do 
“caput” do art. 71 do Código Penal, a pena do crime mais grave (peculato-furto 
consumado) será aumentada de dois terços (2/3), haja vista a quantidade de infrações 
cometidas na totalidade (oito). Portanto, fica estabelecida a pena final da acusada, por 
todos os fatos, em quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e cem 
(100) dias multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo. REGIME INICIAL E LOCAL DE 
CUMPRIMENTO DA PENA: Por força da avaliação feita na 1ª fase da dosimetria da pena, 
esta será cumprida inicialmente em regime semiaberto, no local a ser definido pelo juízo 
da execução. (...) REPARAÇÃO DO DANO: Fixo em R$ 10.500,00 o valor mínimo da 
reparação do dano, em favor do Estado do Tocantins, destinado ao ressarcimento das 
quantias efetivamente subtraídas pela acusada. (...) DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o 
trânsito em julgado desta sentença (respeitadas as alterações decorrentes de eventual 
recurso): a) lance-se o nome da acusada no rol dos culpados; b) expeça-se o mandado de 
prisão e, após o seu cumprimento, extraiam-se guias de execução penal e de recolhimento 
das custas, a serem encaminhadas, via Distribuição, à 4ª Vara Criminal desta Comarca; c) 
comunique-se à Justiça Eleitoral; d) procedam-se às comunicações previstas no Capítulo 
7, Seção 16, do Provimento n.º 036/02-CGJ e no art. 3º da Lei n.º 11.971/2009. Registre-
se. Intimem-se. Palmas/TO, 09 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula – Juiz de 
Direito”.  

 
6-AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2006.0000.6150-6/0  
Acusado : JOÃO RIBEIRO FURTADO E OUTRO  
Vítima : Rasuilde Gomes Carneiro  
Tipificação : Artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do CP  
Advogado......: Vinícius Coelho Cruz, OAB/TO 1654  
Intimação : Sentença: “O Ministério Público denunciou João Ribeiro Furtado, brasileiro, 
solteiro, pedreiro, nascido aos 07/09/1972 em Miracema do Tocantins/TO, filho de Pedro 
Dias Furtado e Alzira Ribeiro de Oliveira, e Deusivan Rodrigues de Carvalho, brasileiro, 
solteiro, servente, nascido aos 12/05/1977 em Porto Nacional/TO, filho de João Rodrigues 
dos Reis e Ozenita Dias de Carvalho, narrando que no dia 27/03/1998, os acusados, 
mediante arrombamento, adentraram na residência de Rasuilde Gomes Carneiro, de onde 
subtraíram vários objetos.Ao final, pediu-se a condenação dos acusados nas penas do art. 
155, § 4º, I e IV, do CP. (...)Diante do exposto, julgo procedente a denúncia, para 
condenar os acusados João Ribeiro Furtado e Deusivan Rodrigues de Carvalho como 
incursos nas penas do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. (...)III.I – Passo à dosagem 
da pena, primeiramente de João: PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida a pena 
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. REGIME INICIAL E LOCAL 
DE CUMPRIMENTO DA PENA: Diante do que foi considerado na aplicação da pena-base, 
determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, no local a ser 
definido pelo juízo da SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Substituo a pena privativa de liberdade 
pela prestação de serviços à comunidade, na forma a ser definida na execução. III.II – 
Agora, passo à dosagem da pena de Deusivan: PENA DEFINITIVA: Fica assim 
estabelecida a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Diante do que foi considerado 

na aplicação da pena-base, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime 
aberto, no local a ser definido pelo juízo da execução. SUBSTITUIÇÃO DA PENA: 
Substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade, na 
forma a ser definida na execução. (...) DISPOSIÇÕES FINAIS: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
Após o trânsito em julgado desta sentença: a) lance-se o nome do acusado João no rol 
dos culpados; b) procedam-se às comunicações previstas no item 7.16.1 do Provimento 
n.º 036/02-CGJUS; c) extraiam-se as guias de execução penal e de recolhimento das 
custas, a serem encaminhadas à 4ª Vara Criminal desta comarca; d) comunique-se à 
Justiça Eleitoral; e) encaminhe-se cópia desta sentença ao cartório distribuidor, nos termos 
do art. 3º, da Lei nº 11.971/09; f) desde que a pena de Deusivan não tenha sido 
aumentada por força de eventual recurso, voltem os autos à conclusão. Registre-se. 
Intimem-se. Palmas/TO, 08 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula - Juiz de 
Direito”.  

 
7-AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2007.0004.4162-5/0  
Acusado : VALDIVINO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS  
Vítima : Refrescos Bandeirantes Ind. e Com. Ltda.  
Tipificação : Artigo 288, “caput”, e arts. 298 e 168, § 1º, inciso II, c/c art. 71, do CP  
Advogados : Clézia Afonso Gomes Rodrigues, OAB/TO n.º 2164, Bráulio Glória de Araújo, 
OAB/TO n.º 481  
Intimação : Sentença: “O Ministério Público denunciou Luiz Otávio dos Santos Costa, 
Valdivino Francisco de Souza), Haroldo Dias da Silva e Domingos da Glória Araújo, 
narrando o seguinte: “Logrou-se apurar na peça informativa que durante o período 
compreendido entre os meses de janeiro a junho de 1999, nesta capital, os denunciados 
acima, agindo de forma conjunta e reiterada, apropriaram-se de aproximadamente 
quatorze mil, trezentos e oitenta e cinco (14.385) caixas de bebidas diversas, das marcas 
‘Coca cola’ e ‘Kaiser’, as quais, eram de propriedade de uma distribuidora de bebidas, com 
filial nesta cidade, cujo delito, ficou devidamente comprovado através de auditoria interna 
realizada na empresa (...) Pediu-se a condenação dos acusados nas penas dos arts. 288, 
“caput”, e 168, § 1º, inciso III, todos c/ o artigo 71, “caput”, do CP (...) Diante do exposto, 
julgo improcedente a denúncia e absolvo os acusados Luiz Otávio dos Santos Costa, 
Valdivino Francisco de Souza, Haroldo Dias da Silva e Domingos da Glória Araújo da 
imputação que lhes foi feita nestes autos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do 
Código de Processo Penal. Registre-se. Intimem-se. Se a sentença transitar em julgado 
sem alteração, procedam-se às comunicações previstas no Capítulo 7, Seção 16, do 
Provimento n.º 036/02-CGJ e no art. 3º da Lei n.º 11.971/2009 e, por fim, arquivem-se os 
autos. Palmas/TO, 22 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula – Juiz de Direito”.  

 
8-AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2006.0008.4928-6/0  
Acusado : RAIMUNDO NONATO VIEIRA CAMPOS  
Tipificação : Artigo 214, c/c art. 224, alínea a, do CP  
Advogado : Henry Smith, OAB/TO n.º 3.181  
Intimação : Sentença: “O Ministério Público denunciou Raimundo Nonato Vieira Campos, 
brasileiro, amasiado, pintor, nascido aos 24/01/1964 em Filadélfia/TO, filho de Antônio 
Vieira de Almeida e Maria Carlinda Campos Pereira, narrando que, no dia 21/09/2006, 
nesta Capital, o acusado praticou atos libidinosos diverso da conjunção carnal com sua 
filha, a menor K.V.C., na época com 5 (cinco) meses de idade, incorrendo, assim, nas 
penas do art. 214 c/c art. 224, “a”, ambos do Código Penal. (...) Diante do exposto, julgo 
improcedente a denúncia para absolver Raimundo Nonato Vieira Campos da imputação 
que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
Registre-se. Intimem-se. Se não houver recurso, procedam-se às comunicações previstas 
no item 7.16.1 do Provimento nº 036/2002-CGJUS e no art. 3º da Lei nº 11.971/2009 e, 
por fim, arquivem-se os autos. Palmas/TO, 19 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de 
Paula - Juiz de Direito”.  

 
BOLETIM DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES N.º 117/2009  

 
Ficam as partes abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

que seguem.  
 

AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2005.0001.4873-5/0  
Acusado : Edson Rodrigues de Oliveira e outros  
Tipificação : Art. 288, 180, § 1º, 171, caput e art. 311, art. 69, todos do CP  
Advogada ......: Elisabeth Braga de Sousa, OAB/TO n.º 2457  
Intimação: Despacho: Para, no prazo legal, apresentar as alegações finais por memoriais 
em favor do acusado supra.  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2008.0003.2621-2/0  
Acusado : Edgar Alejandro Quezada Zavala e outros  
Tipificação : Art. 180, §§ 1º e 2º, c/c art. 71 do CP..  
Advogado ......: Paulo Humberto de Oliveira, OAB/TO 3190  
Intimação: Despacho: Para, no prazo legal, apresentar as alegações finais por memoriais 
em favor do réu Edgar Alejandro Quezado Zavala.  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2007.0004.3950-7/0  
Acusado : Edgar Passos dos Reis  
Tipificação : Art. 171, “caput”, art. 312, “caput”, 1ª figura, do CP, c/c art. 71, do CP  
Advogado ......: Raimundo Nonato Fraga Sousa, OAB/TO 476  
Intimação: Sentença: “O Ministério Público denunciou EDIGAR PASSOS DOS REIS, 
brasileiro, casado, funcionário público estadual, nascido aos 13/04/1961 em Pocrane/MG, 
filho de José Luisa dos Reis e Leontina Passos dos Reis, narrando que, em meados de 
1992, o acusado, em razão da função que desempenhava junto ao Sindicato dos Policiais 
Civis do Estado do Tocantins, visando obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, emitiu 
vários cheques sem a devida suficiência de fundos. Posteriormente apropriou-se de 
diversas armas de uso exclusivo da Polícia Civil do Estado do Tocantins e os vendeu ao 
Sindicato “União Goiana dos Policiais Civis do Estado de Goiás”, pela importância de Cr$ 
66.132.000,00. Ao final, pediu-se a condenação do denunciado nas penas do art. 171, 
caput, em continuidade delitiva com o art. 312, caput, 1ª figura, ambos do Código Penal. 
(...)Diante do exposto, julgo improcedente a denúncia, para absolver Edgar Passos dos 
Reis, com fundamento no art. 386, incisos III (com relação ao estelionato) e VII (no que se 
refere ao crime de peculato), do Código de Processo Penal. Registre-se. Intimem-se. Se 
não houver recurso, procedam-se às comunicações previstas no item 7.16.1 do 
Provimento nº 036/2002-CGJUS e no art. 3º da Lei nº 11.971/2009 e, por fim, arquivem-se 
os autos. Palmas/TO, 15 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula - Juiz de 
Direito”.  
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AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2009.0004.7719-7/0  
Acusado : Rodrigo Nascimento Lacerda Guimarães  
Tipificação : Art.4º, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal n.º 4898/65  
Advogado ......: João Carlos Machado de Sousa, OAB/TO 3951  
Intimação : Sentença: “O Ministério Público denunciou Rodrigo Nascimento Lacerda 
Guimarães, brasileiro, casado, policial militar, nascido aos 11/09/1978 em São Paulo/SP, 
filho de Milton Luiz Lacerda Guimarães e Sônia Nascimento Lacerda Guimarães, 
atribuindo-lhe a prática de fatos tipificados no art. 4º, alíneas a e b, da Lei n.º 4898/1965, 
que teriam ocorrido no dia 07 de outubro de 2006, nesta Capital. (...) Diante do exposto, 
julgo extinta a punibilidade do acusado Rodrigo Nascimento Lacerda Guimarães, com 
base no art. 107, inciso IV, primeira hipótese, do Código Penal, e, por conseguinte, 
absolvo-o sumariamente, com fundamento no art. 397, inciso IV, do Código de Processo 
Penal. Registre-se. Intimem-se. Se não houver recurso, procedam-se às comunicações 
previstas no item 7.16.1 do Provimento n.º 036/2002-CGJUS e no art. 3º da Lei n.ºfim, 
arquivem-se os autos. Palmas/TO, 19 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula – 
Juiz de Direito”.  

 
BOLETIM DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES - N.º 112/2009  

 
1. AUTOS : AÇÃO PENAL N.º: 2008.0005.5559-9/0  
Acusado : Eduardo Alves de Oliveira, Valéria Brito Noleto e Lincoln Flávio Teixeira Silva  
Tipificação: Artigo 7º, inciso VII, c/c art. 11 da Lei 8.137/90  
Vítima : Robercine Alves Monteiro  
Advogados: Ricardo Alves Pereira, OAB/TO n.º 2.500, Ricardo Alves Rodrigues, OAB/TO 
1206 e Giovani Fonseca de Miranda, OAB/TO 2529  
Intimação : As defesas preliminares não contêm elementos suficientes para a absolvição 
sumária dos acusados, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo Penal. Os 
argumentos vertidos nas petições de fls. 89/101, 117/33 e 139/47 exigem que a instrução 
processual se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. A propósito, 
corroboro o entendimento da defesa da acusada Valéria, no sentido de que este juízo é o 
competente para conhecer do fato. Por outro lado, entendo incabível a suspensão 
condicional do processo, considerando a pena mínima cominada ao crime que lhe foi 
imputado. Diante disso, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 
mesmo diploma. Designo o dia 23 de março de 2010, às 14:00 horas, para a realização da 
audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. De pronto, expeça-se carta precatória 
para inquirição da segunda testemunha arrolada na fl. 101. (...) Palmas/TO, 26 de outubro 
de 2009.Rafael Gonçalves de Paula - Juiz de Direito”,  

 
2. AUTOS : AÇÃO PENAL N.º: 2009.0002.6435-5/0  
Acusado : Cosme Nery do Prado  
Tipificação: Art. 180, “caput”, em concurso material (art. 69), com o art. 299, todos do CP  
Advogado : Belmiro César Pereira Ribeiro, OAB/GO 17.272  
Intimação : “A defesa preliminar não contém elementos suficientes para a absolvição 
sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo Penal. Os 
argumentos vertidos na petição de fls. 50/61 exigem que a instrução processual se 
desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, ratifico o 
recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 25 de 
fevereiro de 2010, às 16:00 horas, para a realização da audiência de instrução e 
julgamento. Intimem-se, inclusive as testemunhas nominadas no verso da fl. 61. Desde 
logo, expeçam-se precatórias para inquirição da testemunha Stclla Marina Alves Lima 
Freiria, arrolada na denúncia, bem assim daquelas arroladas na fl. 61. (...) Palmas/TO, 20 
de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula - Juiz de Direito”.  

 
4. AUTOS : AÇÃO PENAL N.º: 2009.0000.1001-9/0  
Acusado : Públio Borges Alves  
Tipificação: Art. 302, “caput”, da Lei 9503/97  
Vítima : Filermon Francisco da Cunha  
Advogado : Públio Borges Alves, OAB/TO 2365  
Decisão : “A defesa preliminar não contém elementos suficientes para a absolvição 
sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo Penal. Os 
argumentos vertidos na petição de fls. 67/86 exigem que a instrução processual se 
desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade.Com efeito, conquanto a 
defesa tenha apresentado argumentos percucientes favor do acusado, não se pode perder 
de vista que o as subscritoras do laudo pericial juntado nas fls. 23/35 atribuíram-lhe uma 
parcela de culpa pelo sinistro, em razão de trafegar em velocidade incompatível para o 
local. Ademais, observa-se que o depoimento da testemunha visual do evento foi lacónica 
a respeito da velocidade do veículo dirigido pelo acusado (fl. 22), sendo necessária sua 
oitiva em juízo para a apuração dessa circunstância, o mesmo se devendo fazer no 
tocante às outras testemunhas. Além disso, a morte da vítima não decorreu, prima facie, 
de concausa absolutamente independente, o que reclama, enfim, que se avance na 
instrução. Diante disso, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 
mesmo diploma. Designo o dia 09 de março de 2010, às 14:00 horas, para a realização da 
audiência de instrução e julgamento. Outrossim, defiro a realização da prova pericial 
requerida na fl. 86, item b2. Neste caso, as partes deverão apresentar previamente seus 
quesitos que serão respondidos pelo perito. Intimcm-se. Os representantes das partes 
deverão ser também intimados para a apresentação dos quesitos e a indicação de 
assistentes técnicos, no prazo de dez (10) dias. Após recebidos, os quesitos serão 
encaminhados ao Instituto de Criminalística, para serem respondidos. (...) Palmas/TO, 23 
de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula – Juiz de Direito”.  

 
5. AUTOS : AÇÃO PENAL N.º: 2008.0000.2805-0/0  
Acusado : Carlos Colombo e Ivonildo Silvério Rios  
Tipificação: Art. 155, § 5º, c/c art. 71, ambos do CP e Art. 180, § 1º, do CP  
Vítima : Eber Rosa Peu  
Advogados: Guilherme Trindade Meira Costa, OAB/TO 3680-A, Josiran Barreira Bezerra, 
OAB/TO 2240 e Eder Mendonça de Abreu, OAB/TO 1087  
Decisão : As defesas preliminares não contêm elementos suficientes para a absolvição 
sumária dos acusados, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo Penal. Os 
argumentos vertidos nas petições de fls. 277/84 e 298/304 exigem que a instrução 
processual se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, 
ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o 
dia 10 de fevereiro de 2010, às 14:00 horas, para a realização da audiência de instrução e 
julgamento. Intimem-se (v. o endereço do acusado Carlos na fl. 295 e o rol de fl. 297). 

Desde logo, expeça-se carta precatória para inquirição da testemunha arrolada na fl. 392. 
(...) Palmas/TO, 16 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula - Juiz de Direito”.  

 
6. AUTOS : AÇÃO PENAL N.º: 2009.0000.1042-6/0  
Acusado : Edno Luis de Mattos e outro  
Tipificação: Art. 129, § 1º, incisos I e II, c/c art. 29, ambos do CP  
Vítima : Luis Carlos da Silva Lima  
Advogado : Antônio Neto Neves Vieira, OAB/TO 2442  
Decisão: “As defesas preliminares não contêm elementos suficientes para a absolvição 
sumária dos acusados, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo Penal. Os 
argumentos vertidos nas petições de fls. 63/4 e 88 exigem que a instrução processual se 
desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, ratifico o 
recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 25 de 
fevereiro de 2010. às 14:00 horas, para a realização da audiência de apresentação da 
proposta de suspensão do processo, relativamente ao acusado Wesley Gomes da Silva. 
Destaco não ser possível a suspensão do processo em relação ao acusado Edno Luís de 
Mattos, porquanto responde a outros processos (fls. 72, 74 e 75), não preenchendo um 
dos requisitos objetivos para a concessão do benefício. Por isso, designo o mesmo dia 25 
de fevereiro de 2010. às 14:00 horas, para a realização da audiência de instrução e 
julgamento. Intimem-se, para a qual deverão comparecer as testemunhas arroladas por 
Wesley, diante da possibilidade de recusa da proposta de sursis. Desde logo, expeça-se 
carta precatória para inquirição da testemunha Itamar Silva, arrolada na denúncia. (...) 
Palmas/TO, 20 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula -Juiz de Direito”.  

 
BOLETIM DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES N.º 116/2009  

 
Ficam as partes abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

que seguem.  
 

AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2009.0000.10.98-1/0  
Acusado : Genialdo Bellino  
Tipificação : Art. 168, § 1º, inciso III, do CP  
Advogado ......: Juarez Rigol da Silva, OAB/TO 606  
Intimação: Decisão: “A defesa preliminar não contém elementos suficientes para a 
absolvição sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo 
Penal. Os argumentos vertidos na petição de fls. 83/90 exigem que a instrução processual 
se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. A propósito, a causa da 
extinção da punibilidade estabelecida no § 2o do art. 9° da Lei n° 10.684/2003 aplica-se 
somente aos crimes previstos nos arts. Io e 2o da Lei n° 8.137/1990, consoante se 
depreende da leitura do caput deste dispositivo. Diante disso, ratifico o recebimento da 
denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 24 de fevereiro de 
2010, às 17:10 horas, para a realização da audiência de apresentação da proposta de 
suspensão do processo. Intimem-se, inclusive a vítima. (...) Palmas/TO, 26 de outubro de 
2009. Rafael Gonçalves de Paula -Juiz de Direito”  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2009.0000.1102-3/0  
Acusado : Marcone de Jesus Santana Feitosa Sobrinho  
Tipificação : Art. 155, § 3º, do CP  
Advogado ......: Geraldo Bonfim de Freitas Neto, OAB/TO 2708-B  
Intimação: Decisão: “A defesa preliminar não contém elementos suficientes para a 
absolvição sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo 
Penal. Os argumentos vertidos na petição de fls. 45/9 exigem que a instrução processual 
se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, ratifico o 
recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 24 de 
fevereiro de 2010, às 15:00 horas, para a realização da audiência de apresentação da 
proposta de suspensão do processo. Intimem-se, inclusive o representante legal da 
vítima.(...) Palmas/TO, 23 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula -Juiz de Direito  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2009.0000.6555-7/0  
Acusado : José Joaquim Machado Barbosa  
Tipificação : Art. 171, § 2º, inciso II,do CP  
Vítima : Ronney Von Martins Lima  
Advogado ......: Janayna Andreya Gemelli, OAB/TO 1573 e João Flori Gemelli, OAB/TO 
1736  
Intimação: Decisão: “A defesa preliminar não contém elementos suficientes para a 
absolvição sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo 
Penal. Os argumentos vertidos na petição de fls. 72v exigem que a instrução processual 
se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, ratifico o 
recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 24 de 
fevereiro de 2010, às 15:50 horas, para a realização da audiência de apresentação da 
proposta de suspensão do processo. Intimem-se, inclusive as vítimas, sendo a instituição 
financeira através de seu representante legal nesta cidade. (...) Palmas/TO, 20 de outubro 
de 2009. Rafael Gonçalves de Paula -Juiz de Direito”  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2006.0004.3554-6/0  
Acusado : Oziel Cunha da Costa  
Tipificação : Art. 168, § 1º, inciso III, do CP  
Vítima : Érica Bernardes de Castro  
Advogado ......: Maurício Haeffner, OAB/TO 3245  
Intimação: Decisão: “A defesa preliminar não contém elementos suficientes para a 
absolvição sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo 
Penal. Os argumentos vertidos na petição de fls. exigem que a instrução processual se 
desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, ratifico o 
recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 24 de 
fevereiro de 2010, às 15:30 horas, para a realização da audiência de apresentação da 
proposta de suspensão do processo, como aventado na fl. 03. Intimem-se, inclusive a 
representante legal da empresa vítima. Palmas/TO, 20 de outubro de 2009. Rafael 
Gonçalves de Paula -Juiz de Direito”  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2009.0002.6421-5/0  
Acusado : Watson José de Macedo  
Tipificação : Art. 50, inciso I, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal n.º 6766/76  
Vítima : O Município  
Advogado ......: Adenilson Carlos Vidovix, OAB/SP 144.073  
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Intimação: Decisão: “A defesa preliminar não contém elementos suficientes para a 
absolvição sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo 
Penal. Os argumentos vertidos na petição de fls. 160/5 exigem que a instrução processual 
se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, ratifico o 
recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 09 de 
fevereiro de 2010, às 16:30 horas, para a realização da audiência de apresentação da 
proposta de suspensão do processo. Intimem-se. (...) Palmas/TO, 16 de outubro de 2009. 
Rafael Gonçalves de Paula -Juiz de Direito”.  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2009.0000.1018-3/0  
Acusado : Antônio Moisés Ribeiro Pereira e outro  
Tipificação : Art. 168, § 1º, inciso III, do CP  
Vítima : Atacadão do Lar  
Advogado ......: Francisco José de Sousa Borges, OAB/TO 431-A e Gil Pinheiro Reis, 
OAB/TO 1994  
Intimação: Decisão: “As defesas preliminares não contêm elementos suficientes para a 
absolvição sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo 
Penal. Os argumentos vertidos nas petições de fls. 7/3 e 75/7 exigem que a instrução 
processual se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, 
ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o 
dia 10 de fevereiro de 2010, às 17:00 horas, para a realização da audiência de 
apresentação da proposta de suspensão do processo. Intimem-se, inclusive o 
representante legal da vítima. (...) Palmas/TO, 16 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves 
de Paula -Juiz de Direito”.  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2009.0000.0850-2/0  
Acusado : Everardes Ferreira da Costa, Aleister Rodrigues Fernandes e outros  
Tipificação : Art. 180, “caput”, do CP  
Vítima : Afonso Berquó Neto Silva  
Advogado ......: Simony Vieira de Oliveira, OAB/TO 4093 e Marcos Garcia de Oliveira, 
OAB/TO 1810  
Intimação: Decisão: “Desde logo, penitencio-me pelo equívoco cometido ao proferir o 
despacho de fl. 98, considerando que Aleister e Laerson têm advogado (f. 83). As defesas 
preliminares não contêm elementos suficientes para a absolvição sumária do acusado, 
consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo Penal. Os argumentos vertidos nas 
petições de fls. 67/74, 76/82 e 88/9 exigem que a instrução processual se desenvolva, a 
fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante disso, ratifico o recebimento da 
denúncia, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 11 de fevereiro de 
2010, às 16:50 horas, para a realização da audiência de apresentação da proposta de 
suspensão do processo – com a possibilidade de se efetivar a transação penal prevista no 
art. 76 da Lei n.º 9.099/1995. Intimem-se, inclusive o representante legal da vítima. (...) 
Palmas/TO, 19 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula -Juiz de Direito”.  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2008.0000.2803-3/0  
Acusado : Marcos Sérgio da Silva Pereira e outro  
Tipificação : Art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CP  
Vítima : Aline Ranielle Oliveira de Sousa  
Advogado ......: Rodrigo Coelho, OAB/TO 1931, Roberto Lacerda Correia, Oab/TO 2291...  
Intimação: Decisão: “As defesas preliminares não contêm elementos suficientes para a 
absolvição sumária do acusado, consoante dispõe o art. 397 do Código de Processo 
Penal. Os argumentos vertidos nas petições de fls. 96/8 e 101/9 exigem que a instrução 
processual se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. A propósito, 
destaco não ser possível a suspensão do processo, porquanto os acusados respondem a 
outros processos (fls. 81 e 82), não preenchendo um dos requisitos objetivos para a 
concessão do benefício. Diante disso, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do 
art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 23 de fevereiro de 2010, às 14:00 horas, para a 
realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Palmas/TO, 19 de outubro 
de 2009. Rafael Gonçalves de Paula -Juiz de Direito”.  

 
AUTOS N.º : AÇÃO PENAL N.º 2007.0003.3416-0/0  
Acusado : João Batista Portes  
Tipificação : Art. 288, do CP  
Advogado ......: Lourival Barbosa Santos, OAB/TO 513-B  
Intimação: Decisão: “Após compulsar detidamente a denúncia, não encontro fundamento 
para continuidade do processo em relação ao acusado Henrique, sobre o quê passo a 
expor. (...) Enfim, não existe a mínima possibilidade de continuidade do processo em 
relação a este acusado, em virtude de não se lhe ter atribuído qualquer conduta típica. 
Nessa caso, sua absolvição sumária é medida que se impõe. Por outro lado, a defesa 
preliminar de João Batista Portes não contém elementos suficientes para que se aplique a 
mesma solução. Os argumentos vertidos na petição de fls. 1638/9 exigem que a instrução 
processual se desenvolva, a fim de se determinar sua eventual culpabilidade. Diante do 
exposto: a) absolvo sumariamente o acusado Henrique Alves Ferreira, com fundamento no 
art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal; b) ratifico o recebimento da denúncia, no 
tocante a João Batista Portes, nos termos do art. 399 do mesmo diploma. Designo o dia 09 
de fevereiro de 2010, às 14:00 horas, para a realização da audiência de instrução e 
julgamento. Registre-se.Intimem-se (v. fls. 1646 e 1648). Desde logo, expeça-se precatória 
para inquirição das testemunhas arroladas na fl. 1639, intimando-se os representantes das 
partes. (...) Palmas/TO, 16 de outubro de 2009.Rafael Gonçalves de Paula - Juiz de 
Direito”  

 
JUSTIÇA GRATUITA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.  

 
O Juiz de Direito Rafael Gonçalves de Paula, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc...FAZ SABER a todos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esse meio INTIMA o senhor CÍCERO 
DE SOUSA SILVA, brasileiro, separado, representante de vendas, nascido no dia 1º de 
julho de 1962 em Araguaína/TO, filho de João Carneiro Silva e Maria de Sousa, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de 
cientificar-lhes da SENTENÇA proferida nos autos da Ação Penal n.º 2004.0000.9355-0/0, 
cujo resumo da mesma transcrevo, conforme segue: “Tratam os autos de ação penal 
proposta contra Cícero de Sousa Silva, tendo sido proferida a sentença condenatória, 
sendo que o Ministério Público deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de 
recurso. (...) Diante do exposto, julgo extinta a pretensão executória daquele julgado e, por 

conseguinte, a punibilidade de Cícero de Sousa Silva. Registre-se. Intimem-se. Recolha-
se o mandado de prisão de fl. 61. Se não houver recurso, procedam-se às comunicações 
previstas no item 7.16.1 do Provimento n.º 036/2002-CGJUS, e encaminhando-se cópia 
desta sentença ao cartório distribuidor, nos termos do art. 3º, da Lei n.º 11.971/09. Por fim, 
arquivem-se os autos. Palmas/TO, 26 de outubro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula – 
Juiz de Direito”. DADO e PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas – TO, aos 11 de 
novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e subscrevo.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2008.0007.8651-5/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado WELTON DOURADO SANTANA, 
brasileiro, casado, pintor, nascido aos 25.8.1981 em Porto Nacional/TO, filho de Antônio 
Dourado da Rocha e Raimunda Gonzaga Santana, atualmente em local incerto e não 
sabido, imputando-lhe os fatos a seguir narrados: “Relatam os presentes autos de 
inquérito policial que no dia 30/10/2007 o denunciado foi preso em flagrante delito por volta 
das 21 horas, na Avenida LO-19, nesta cidade, por estar portando arma de fogo de uso 
permitido, tipo revólver marca Taurus, calibre 38, em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar. Apurou-se que o acusado transitava pelo local supracitado, conduzindo 
uma motocicleta CBX-Strada, em companhia de Paulo Cesar Gomes Ribeiro, quando foi 
abordado por policiais militares, do patrulhamento preventivo, os quais, encontraram na 
cintura do acusado o revólver citado acima, contendo quatro cartuchos intactos, cuja arma 
foi jogada ao chão, pelo acusado, antes de se iniciar a busca pessoal nos meliantes. Assm 
agindo, incidiu na conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03. Pelo que se oferece a 
presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, fica 
CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos termos da denúncia, 
bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, 
através de advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, 
telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do 
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e 
subscrevo.   

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0006.2235-9/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado GILDÁSIO DE SOUZA LIMA, 
brasileiro, convivente, motorista de caminhaõ, nascido aos 30.12.1969 em Brejinho de 
Nazaré/TO, filho de Nair de Sousa Lima. Relatam os inclusos autos de inquérito policial 
que no dia 15 de fevereiro de 2009, entre as 15 e 16 horas, na residência localizada na 
Rua 13, Jardim Aureny IV, nesta urbe, o denunciado, voluntária e conscientemente, 
constrangeu a vítima E.L.S., mediante violência, a praticar ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal. Consta que o denunciado, conhecido da família da vítima, adentrou na 
residência da mesma, mencionando ser médico oftalmologista, aproveitando-se do fato da 
vítima ser idosa, com noventa e seis anos de idade, nao enxergar direito, no intuito de 
enganá-la (...) Assim agindo, incidiu o denunciado na conduta descrita no art. 214, c/c art. 
224, “c”, ambos do Código Penal. Pelo que se oferece a presente, e como se encontra 
atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, fica CITADO para tomar conhecimento 
da acusação que lhe é feita, nos termos da denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, através de advogado ou defensor público. 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 
Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência, Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, 
Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e subscrevo.   

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2008.0007.8661-2/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado ALCIDES GOMES DE LIRA, 
brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Xinguara/PA, nascido em 31/08/1977, filho de 
Alcindino Martins de Lira e Santana Gomes de Lira, residente à 203 Norte, Alameda 07, 
Lote 09, Palmas/TO, imputando-lhe os fatos a seguir narrados: Relatam os presentes 
autos de inquérito policial que o denunciado, no dia 03 de novembro de 2005, em horário 
não precisado, na empresa "Teti Caminhões", localizada na Qd. 904 Sul, QIE, Setor Eco 
Industrial, nesta urbe, voluntária e conscientemente, obteve para si vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio, mediante fraude em desfavor das vítimas Sandro Galdino da Silva e 
Divany Santos Souza. Costa que no início de março de 2005, as vítimas dirigiram-se à 
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referida empresa e assinaram contrato de consórcio de um caminhão (modelo VW 13.150, 
à diesel), que teria duração de 90 (noventa) meses, sendo o valor das parcelas mensais 
de R$ 1.150,62 (hum mil, cento e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), constando 
neste feito o pagamento das parcelas dos meses de março/2005 a novembro/2005, 
totalizando a quantia de R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais). Apurou-se 
que o denunciado, representante do consórcio nacional Volkswagem, recebeu das vítimas 
o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de "lance", com a garantia de liberação 
da carta de crédito do caminhão objeto do consórcio. Infere-se que a importância recebida 
pelo denunciado (Recibo de fls. 30) referente ao lance, não foi repassado à empresa, 
tendo o acusado Alcides, utilizado de artifícios para persuadir as vítimas e fazer com que 
estas confiassem a ele, a vultosa quantia de Quinze Mil Reais, como já citado acima, 
induzindo-as em erro, para se-apossar do dinheiro e assim, obter vantagem ilícita, 
mediante artifícios fraudulentos, causando grande prejuízo às vítimas, que deixaram de 
receber o caminhão e, nem tão pouco a citada importância. Assim agindo, incidiu o 
denunciado na conduta descrita no artigo 171, do Código Penal. Pelo que se oferece a 
presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, fica 
CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos termos da denúncia, 
bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, 
através de advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, 
telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do 
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e 
subscrevo.   

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.  

 
O Dr. Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc...FAZ SABER a todos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esse meio INTIMA o senhor JOSÉ 
EDNALDO NETO, brasileiro, nascido aos 04.06.1973 em Imaculada/PB, filho de João 
José Neto e Belisa Pereira José, residente e domiciliado em local desconhecido, com 
prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhes da SENTENÇA proferida nos autos da 
Ação Penal n.º 2005.0000.5881-7/0,, cujo resumo da mesma, transcrevo, conforme segue: 
“O Ministério Público denunciou José Ednaldo Neto (qualificação supra), narrando o 
seguinte; 1º e 2º FATOS: Na noite de 26 de janeiro de 2001, José Ednaldo praticou dois 
(2) furtos nesta Capital: o primeiro, na sede do Grupo Executivo de Alimentação – Provida, 
de onde foram subtraídas as coisas relacionadas na (atual) fl. 50; o segundo, no escritório 
de Irineu Derli Langaro, de onde foram subtraídos, mediante arrombamento, vários 
equipamentos de informática e dois televisores, além das demais coisas elencadas na 
(atual|) fl.60. 3º FATO: Todos os equipamentos de informática, como computadores 
completos, monitores, impressoras e respectivos cartuchos eram vendidos, após os 
crimes, a Divino, que tinha conhecimento da procedência ilícita das coisas e as 
comercializava em sua loja, denominada Point Com Informática. Pediu-se a condenação 
de José Ednaldo nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 71, ambos do Código Penal. 
(...) Diante do exposto, julgo procedente em parte a denúncia e condeno o acusado José 
Ednaldo Neto como incurso nas penas do art. 155, “caput”, c/c art. 69, ambos do Código 
Penal. (...) PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida a pena definitiva em dois (2) anos, 
seis (6) meses e dez (10) dias de reclusão e quarenta e seis (46) dias-multa, cujo valor 
unitário arbitro no mínimo legal. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA 
PENA: A sanção será cumprida inicialmente em regime aberto.(Código Penal, art. 33, § 2º, 
alínea b). SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Substituo a pena restritiva de liberdade por 
prestação de serviços à comunidade, na forma a ser definida na execução. (...) 
DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o transito em julgado desta sentença (respeitadas as 
modificações, em caso de provimento de eventual recurso): a) lancem-se o nome do réu 
no rol dos culpados; b) extraiam-se as guias de execução penal e de recolhimento das 
custas, a serem encaminhadas, via Distribuição, à 4ª Vara Criminal desta comarca; c) 
comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do acusado; d) 
procedam-se às comunicações previstas no item 7.16.1 do Provimento n.º 036/02-CGJUS 
e no art. 3º da Lei n.º 11.971/2009. Registre-se. Intimem-se, inclusive os ofendidos. 
Palmas/TO, 21 de setembro de 2009. Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito. DADO e 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas – TO, 12 de novembro de 2009. Eu, 
Lusynelma Santos Leite, Escrevente,, digitei e subscrevo. Rafael Gonçalves de Paula, Juiz 
de Direito.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0006.9193-8/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado VANDILSON DE ARAÚJO LOPES, 
brasileiro, união estável, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 14/07/1974, filho de 
Antelno Lopes Sampaio e Valdeci Batista de Araújo Lopes, residente à 1005 Sul, QI 05, Al. 
03, Lt. 13, Palmas/TO, imputando-lhe os fatos a seguir narrados: Relatam os presentes 
autos que no dia 16/05/2009, por volta das 09hl0, na avenida Tocantins, em frente à 
Padaria Vitória, próximo ao Posto do Trevo, em Taquaralto, nesta urbe, o denunciado 
dirigia veículo automotor sob a influência de álcool, quando foi autuado em flagrante por 
policiais que foram atender uma ocorrência de ameaça, ocasião em que perceberam que o 
acusado estava sobre uma motocicleta em funcionamento, de cor preta. O comandante da 
VTR ordenou ao seu auxiliar que detivesse o denunciado até que fosse averiguado o 
motivo do chamado policial, momento em que foi percebido que este estava em visível 
estado de embriaguez alcoólica. O denunciado, submetido ao teste em aparelho de ar 
alveolar pulmonar (etilômetro), acusou concentração de álcool igual ou superior a três 
décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões, conforme resultado impresso 
pelo aparelho de medição de teor alcoólico (fls. 09). Por ocasião do teste supra referido, foi 

constatado o valor de 0,70 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. 
Preso em flagrante delito, foi o denunciado encaminhado à 4a Delegacia de Polícia 
Circunscricional desta capital. Assim agindo, incidiu o denunciado VANDILSON DE 
ARAÚJO LOPES na conduta descrita no artigo 306, da Lei 9.503/97, com as modificações 
da Lei n° 11.705/2008, regulamentado pelo art. 2o, II, do Decreto Federal n° 6.488/2008, 
Pelo que se oferece a presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e não 
sabido, sabido, fica CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos 
termos da denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à 
acusação, por escrito, através de advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, 
Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo 
seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, 
Escrevente, digitei e subscrevo.   

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.1087-6/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra os acusados PEDRO COSTA RODRIGUES, 
brasileiro, separado judicialmente, eletricista residencial, natural de Miracema/TO, nascido 
em 28/06/1983, filho de Adelino Alves Rodrigues e Domingas Fátima Costa Alves e 
GILBERTO COSTA ALVES, brasileiro, solteiro, eletricista residencial, natural de Pedro 
Afonso/TO, nascido em 31/03/1982, filho de Adelino Alves Rodrigues e Domingas Fátima 
Costa Alves, imputando-lhes os fatos a seguir narrados: Relatam os presentes autos de 
inquérito policial que os denunciados, o dia 20 de julho de 2008, por volta das 16 horas, na 
Quadra ARNO 72, nesta urbe, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, causaram 
incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, a saber: a residência de propriedade 
da vítima José Ribamar Rodrigues da Silva. Consta na peça informativa inclusa que a 
vítima alugou a mencionada residência aos acusados no dia 25/05/2008, pelo valor de R$ 
100,00 (cem reais), ficando acordado com os mesmos que o pagamento do Io mês seria 
feito até o dia 05/06/2008. Emerge dos autos que os denunciados pagaram no dia 
15/06/2006 o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e em 03/07/2008, a quantia de R$ 50,00 
(cinquenta reais), depois de muita discussão com a vítima. Diante de tal situação, o Sr. 
José Ribamar, no dia 19/07/2008, pediu para que os denunciados pagassem a 2a parcela 
do aluguel vencido, ou desocupassem o imóvel, momento em que os mesmos ameaçaram 
a vítima. Apurou-se que no dia seguinte, a vítima retirou os pertences dos denunciados da 
residência, ocasião em que ambos, como vingança, atearam fogo na parede da casa. Se 
não fosse a ação dos bombeiros, talvez teriam causado uma tragédia. (...) O referido 
Laudo concluiu no sentido de que, com absoluta certeza, o incêndio partiu de um agente 
ígneo deixado nos materiais comburentes, ou seja, o sinistro teve início do lado de fora do 
barraco, onde encontravam-se pedaços de colchão queimados e focos pontuais que 
apontam para fogo posto. Assim agindo, incidiram os denunciados na conduta descrita no 
artigo 250, caput, do Código Penal. Pelo que se oferece a presente, e como se encontra 
atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, ficam CITADOS para tomarem 
conhecimento da acusação que lhes são feitas, nos termos da denúncia, bem assim para, 
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responderem à acusação, por escrito, através de 
advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da 
Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 
3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, 
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, Para o conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e 
subscrevo.   

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.0940-1/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado ADEVALDO DE SOUZA MATOS, 
brasileiro, convivente, gesseiro ou armador, natural de Monte do Carmo/TO, nascido aos 
18.9.1978, filho de Nicolau de Souza Dores e Maria Francisca dos Santos. Relatam os 
presentes autos de inquérito policial que o denunciado, no dia 23 de outubro de 2006, por 
volta das 12 horas, na 1003 Sul, nesta urbe, voluntária e conscientemente, obteve para si 
vantagem ilícita, em prjuízo alheio, mediante fraude, em desfavor da vítima Altair 
Rodrigues Viana. Consta que na data dos fatos, o acusado vendeu à vítima um lote, 
localizado na Quadra 1003 Sul, nesta Capital, representando a proprietária do referido 
imóvel Célia Maria de Araújo, portando procuração para a efetivação da transação. 
Emerge dos autos que a Sra. Altair comprou o citado imóvel pelo valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) em espécie, ficando de pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) no 
ato da transferência do imóvel. O acusado, mantendo a vítima em erro mediante artifício 
para obter lucro, alegou que haviam pendências em relação ao imóvel, ou seja, a 
proprietária anterio devia soma em dinheiro referentes às custas decorrentes da lavratura 
daquele imóvel, não sendo possível, neste momento, formular procuração transmitindo 
todos os poderes inerentes ao lote à vítima. Apurou-se que o denunciado Adevaldo, após 
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alguns meses, alegava dificuldade em transferir o imóvel a Altair. No segundo semestre de 
2007, o acusado, agindo de má fé com a vítima, vendeu o lote em questão ao Sr. Leomar 
Vieira de Souza pelo valor de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais), passando uma 
procuração ao comprador, transferindo-lhe todos os direitos referentes ao bem em 
questão. Cópia da Certidão de Matrícula do imóvel às fls. 05. Assim agindo, incidiu o 
denunciado na conduta descrita no artigo 171r caput, do Código Penal Pelo que se 
oferece a presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, 
fica CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos termos da 
denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à acusação, por 
escrito, através de advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. 
O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, 
telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do 
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e 
subscrevo.   

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.1084-1/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra os acusados LINDOMAR ABREU LIMA, 
brasileiro, casado, comerciante, nascido aos 08.08.1978 em Miracema do Tocantins/To, 
filho de Francisco Vicente de Lima e Maria Cleusa de Abreu Lima; Raimundo Nonato 
Barroso Sousa e Joselene Ferreira de Sousa. Relatam os presentes autos, que no dia 30 
de agosto de 2005, em horário não precisado, no Sindicato dos Motoristas e 
Trabalhadroes e Transporte (SINTROMET), nesta urbe, os denunciados, voluntária e 
conscientemente, inseriram em documentos particulares, informações falsas, com o fim de 
criar obrigação. Vislumbra-se que os denunciados forneceram uma declaração falsa, 
contendo informações inverídicas sobre a acusada Joselene (fls. 17), no intuito de servir 
como comprovante de renda, para que a mesma negociasse junto á Caixa Econômica 
Federal, abrindo conta em tal banco. Na verdade, a última denunciada jamais foi 
funcionária exercendo cargo na área administrativa do SINTROMET. Emerge dos autos 
que o Termo de cancelamento de contrato de prestação de serviço às fls. 21 é datado de 
05/07/2004, já a Declaração ora questionada é do dia 30 de agosto de 2005, o que 
comprova a prática delitiva por parte dos acusados. (...) Assim agindo, incidiram os 
denunciados na conduta descrita no art. 299, “caput”, do CP. Pelo que se oferece a 
presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, fica 
CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos termos da denúncia, 
bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, 
através de advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, 
telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do 
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e 
subscrevo.   

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.  

 
O Juiz de Direito, Rafael Gonçalves de Paula, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de trinta (30) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.0946-0/0 que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado ANTÓNIO CARNEIRO AGUIAR, 
brasileiro, vive sob regime de união estável, ajudante de pedreiro, natural de Porto 
Nacional/TO, nascido em 05/10/1970, filho de Augusto Alves de Aguiar e Raimunda 
Carneiro de Souza, , imputando-lhe os fatos a seguir narrados: Relatam os inclusos autos 
de inquérito policial que o denunciado, em outubro de 2006 e janeiro de 2007, em dias e 
horários não precisados, na residência situada no Assentamento Flor da Serra, nesta urbe, 
voluntária e conscientemente, constrangeu a vítima, a menor (dez anos de idade à época 
dos fatos) L.O.L. à conjunção carnal, mediante violência, conforme se depreende do 
Laudo de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal (fls. 14/15) e Laudo de Constatação 
de Conjunção Carnal de fls. 12/13. (...)Assim agindo, incidiu o denunciado na conduta 
descritas no artigo 213 c/c art. 224, "a", e ainda, artigo 225, § lº, Inciso II e também artigo 
226, inciso II, todos do Código Penal. Pelo que se oferece a presente, e como se encontra 
atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, fica CITADO para tomar conhecimento 
da acusação que lhe é feita, nos termos da denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, através de advogado ou defensor público. 
Informações e Advertências: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, 
Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 

de residência, Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, 
Lusynelma Santos, Escrevente, digitei e subscrevo.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.0851-0/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra a acusada CLÁUDIA RABELO MACIEL DE 
LIMA, brasileira, casada, servidora pública estadual- Assessora Especial, natural de 
Goiânia/GO, nascida em 03/04/1971, filha de João Rabelo Maciel e Ambrosina Augusta de 
Lima, residente na ARSE 82, QI-11, Al. 04, Lt. 56, Palmas/TO, imputando-lhe os fatos a 
seguir narrados: “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que entre os meses de 
setembro a novembro de 2003, nas dependências da Defensoria Pública desta Capital, a 
denunciada acima, em continuidade delitiva, e valendo-se das facilidades que possuía 
como funcionária, subtraiu diversos cartões de crédito pertencentes aos servidores 
daquela instituição, desviando-os em proveito próprio, com o fim de obter vantagem ilícita, 
falsificando posteriormente, as assinaturas das vítimas para o cometimento dos crimes. 
Emerge do feito que à época dos fatos, foram enviados para o Departamento de Recursos 
Humanos, daquela instituição, onde trabalhava a denunciada, diversos cartões de crédito 
da empresa SEVERAL CARD, para que fossem entregues aos seus respectivos titulares, 
servidores daquele órgão. (...) Infere-se que a denunciada, aproveitando-se do cargo que 
ocupava na Defensoria Pública desta Capital, e com o objetivo de apoderar-se dos bens 
das vítimas, agindo em continuidade delitiva, subtraiu, em ocasiões diversas, utilizando-se 
sempre do mesmo "modus operandi", vários daqueles cartões. Ato contínuo, com o fim de 
obter vantagens ilícitas, passou a utilizar os referidos cartões em estabelecimentos 
comerciais desta cidade, falsificando as assinaturas de seus titulares, causando assim, 
enorme prejuízo financeiro aos ofendidos. Apurou-se que a denunciada efetivou, em 
proveito próprio, diversas compras feitas indevidamente, através dos cartões subtraídos 
pela mesma, realizando 24 (vinte e quatro) assinaturas falsas, que figuram nos 
comprovantes de venda ao associado, da empresa - CVA, CAPITAL CARD LTDA. Consta 
que as vítimas tiveram os descontos realizados em seus salários, onde, no confronto das 
assinaturas dos boletos com as dos servidores retro citados, foi comprovado que as 
referidas assinaturas são provenientes do punho da denunciada (...) Assim agindo, incidiu 
a denunciada nas condutas descritas nos artigos 312, § Io (por 24 vezes), em continuidade 
delitiva, nos moldes do art. 71, caput, todos do Código Penal. Pelo que se oferece a 
presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, fica 
CITADA para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos termos da denúncia, 
bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, 
através de advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O 
endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, 
telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do 
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e 
subscrevo.   

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.  

 
O Juiz de Direito, Rafael Gonçalves de Paula, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de trinta (30) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.1006-0/0 que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado MANOEL BRANDÃO DE LIMA - 
brasileiro, união estável, nascido aos 24.12.1966, na cidade de Miariam-MA, com 40 anos 
de idade à época dos fatos, filho de Maria Branda de Lima, residente na Quadra 403 
Norte, Alameda 09, Lote 13, nesta Capital, pelos fatos a seguir narrados: Consta do 
Inquérito Policial que, no dia 19 de Agosto de 2007, por volta das 18:57 horas, na Avenida 
Teotónio Segurado, próximo ao Jardim Aureny III, nesta Urbe, o denunciado acima, agindo 
com negligência e imprudência na direção do automóvel, Fiat/Uno, placa KDD-0648, sem 
as devidas cautelas, deu causa ao acidente fatal que levou a óbito à vítima Maria Orci 
Jacobi de Sousa, bem como, causou as lesões corporais na pessoa de Manoel Messias 
dos Santos, conforme os Laudos Periciais de Exame de Corpo de Delito de folhas 34/36 e 
56/59. Extrai-se do caderno informativo que a vítima sobrevivente, Manoel Messias dos 
Santos, conduzia sua moto Honda CG Tintan, cor preta, em sua mão de direção, no 
sentido Sul/Norte, em via preferencial da Avenida Teotónio Segurado, quando o acusado, 
dirigindo em sentido contrário, realizou uma manobra imprudente de conversão à 
esquerda, para adentrar na Avenida I do Jardim Aureny, deixando de observar as cautelas 
necessárias, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta em que transitavam as vítimas, 
causando assim, a colisão. Cabe ressaltar que, o Laudo Pericial aponta como causa 
determinante do sinistro, a manobra imprudente efetuada pelo acusado, que provocou a 
colisão, resultando na morte da vítima Orci Jacob de Sousa. Logrou-se apurar, ainda, que 
o denunciado deixou de prestar socorro à vítima, sendo possível fazê-lo sem risco 
pessoal, tendo em vista que o mesmo evadiu-se do local do sinistro. (...) Assim agindo, 
incidiu o denunciado na conduta descrito no artigo 302, parágrafo único, inciso III e 303, 
“caput”, da Lei Federal 9503/97, c/c o art. 70, do Código Penal. Pelo que se oferece a 
presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, fica 
CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos termos da denúncia, 
bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, 
através de advogado ou defensor público. Informações e Advertências: 1. O endereço da 
Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 
3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
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necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no 
prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, 
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência, Para o conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 17.9.2009. Eu, Lusynelma Santos, Escrevente, digitei e subscrevo.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.1020-5/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado ITAJAQUE DE SOUZA PIRES, 
brasileiro, vive sob regime de união estável, ajudante de depósito, natural de Imperatriz/M 
A, nascido em 06/08/1987, filho de Deodato de Jesus Pires e Maria Aldenice de Souza, 
imputando-lhe os fatos a seguir narrados: Relatam os presentes autos de inquérito policial 
que o denunciado, o dia 18 de março de 2007, por volta das 5 horas, na Quadra 303 
Norte, Alameda 24, nesta urbe, causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de 
outrem, a saber: um veículo Fiorino, cor branca, Placa: MVN 0607, de propriedade da 
empresa "Transporto". Consta na peça informativa inclusa que Raimundo Nonato Martins 
Júnior, motorista da referida empresa, estava na posse do veículo Fiorino na data dos 
fatos. O mesmo, juntamente com Ana Lúcia Alves dos Santos, Luziene Oliveira Rodrigues 
e o denunciado, passeavam no "Parque Sussuapara" e em bares da região norte da 
capital. Emerge dos autos que por volta das 03h30min, os quatro dirigiram-se à residência 
de Ana Lúcia, situada na Quadra 307 Norte, momento em que o denunciado, com ciúmes 
de Luziene, com quem já teve um relacionamento amoroso, despediu-se dos colegas, 
alegando que iria para casa. Ana Lúcia, Luziene e Raimundo deslocaram-se para um bar, 
na praça da 307 Norte, localizado próximo a um lote murado e sem portão, onde o carro 
estava estacionado. Passaram-se cerca de vinte a trinta minutos, momento em que 
avistaram o denunciado atravessando a praça e caminhando em direção ao referido local 
em que se encontrava o veículo. Ato contínuo, o denunciado, por motivo fútil ou passional, 
provocou incêndio no veículo Fiorino, conforme demostrado no Laudo Pericial de Incêndio 
de Veículo às fls. 06/15, causando assim, prejuízo considerável à empresa vítima, 
proprietária do automóvel em tela. Assim agindo, incidiu o denunciado na conduta descrita 
no artigo 250, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal. Pelo que se 
oferece a presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, sabido, 
fica CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhe é feita, nos termos da 
denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, responder à acusação, por 
escrito, através de advogado ou defensor público. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. 
O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, 
telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do 
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 
sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume, bem como 
será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, escrevente, digitei e 
subscrevo.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0004.1095-7/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado EDIMAR CAMPOS DE OLIVEIRA, 
brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em 26/09/1982, 
filho de Laudelino Olindo de Oliveira e Ana Peixoto de Campos Oliveira e Vanderley 
Campos de Oliveira. Relatam os presentes autos, que no dia 08/01/2006, por volta das 
19h30min, em frente a residência localizada à 607 Norte, nesta urbe, o denunciado 
EDIMAR voluntária e conscientemente, injuriou, com emprego de violência, a vítima 
Deusanilde Pereira da Silva. Ato contínuo, os denunciados a ameaçaram por palavras. 
Emerge dos autos que a vítima saiu de sua residência para chamar seus filhos que 
estavam brincando, quando foi surpreendida pelo denunciado EDIMAR, que partiu em sua 
direção com um cinto na mão, dizendo: é você que vai chamara polícia è, sua preta 
nojenta?", agredindo-a fisicamente com socos e cintadas. Consta que com a confusão, o 
denunciado VANDERLY, irmão de EDIMAR, saiu de sua residência e perguntou: no que 
essa preta nojenta está fazendo gritando?", ainda afirmando o seguinte: "lugar de preta 
nojenta era na senzala". A vítima, bastante apavorada, pediu ajuda dos vizinhos, momento 
em que a esposa de EDIMAR, Silmara Freire Nunes também aduziu palavras ofensivas à 
sua pessoa. Apurou-se que o denunciado Edimar ainda ameaçou a vítima de morte (...) 
Assim agindo, incidiu o denunciado EDIMAR CAMPOS DE OLIVEIRA, nas condutas 
descritas no art. 147, “caput”, em concurso material (artigo 69), com o art. 140, § 2º, 
ambos do CP. Pelo que se oferece a presente, e como se encontram atualmente em lugar 
incerto e não sabido, sabido, fica CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhes 
é feita, nos termos da denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
responder à acusação, por escrito, através de advogado ou defensor público. 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 
Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou edital, cuja 2º via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E 

PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, 
Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e subscrevo.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.1037-0/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado JOSÉ ITAMAR DE LIMA, brasileiro, 
solteiro, vendedor ambulante e motorista, nascido aos 16.11.1957 em Nova Floresta/PB, 
filho de José Luís de Lima e Efigência Belo de Souza Lima, pela prática da infração penal 
a seguir narrada: Relatam os presentes autos de inquérito policial que no dia 22 de junho 
de 2007, foram apreendidos em poder do denunciado acima, 230 (duzentos e trinta) obras 
videográficas e 180 (cento e oitenta) obras fonográficas, do tipo CD’s, DVD’s contrafeitos, 
os quais estavam sendo comercializados de forma ostensiva no distrito de taquaralto, 
nesta capital. Consta que na época dos fatos, os agentes da polícia civil, em trabalho de 
rotina, apreenderam em poder do denunciado as obras musicais e videográficas 
reproduzidas ilicitamente, as quais estavam sendo ilegalmente comercializadas pelo 
imputado acima, sem a expressa autorização de seus autores, cujas mercadoras a perícia 
comprovou serem contrafeitas, de acordo com Laudo Técnico Pericial de fls. 16/21, 
anexado aos autos, que também demonstra a materialidade delitiva. Auto de exibição e 
apreensão de fls. 10. Assim agindo, incidiu o denunciado na conduta descrita no art. 184, 
§ 2º, do Código Penal. Pelo que se oferece a presente, e como se encontra atualmente em 
lugar incerto e não sabido, sabido, fica CITADO para tomar conhecimento da acusação 
que lhe é feita, nos termos da denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
responder à acusação, por escrito, através de advogado ou defensor público. 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 
Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência, Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, 
Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e subscrevo.   

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.  

 
O Juiz de Direito, Rafael Gonçalves de Paula, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de trinta (30) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.1011-6/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado EDIZANDRO MENDES DE SOUSA, 
brasileiro, solteiro, montador, natural de Guadalupe-PI, nascido em 27/06/1979, filho de 
José Edimundo Sousa e Maria Vilma Mendes da Rocha, imputando-lhe os fatos a seguir 
narrados: Relatam os presentes autos de inquérito policial que o denunciado, no dia 02 de 
fevereiro de 2008. às 22h20min, nas proximidades do Posto Serra do Carmo, situado na 
Avenida Tocantins, Taquaralto, nesta urbe, voluntária e conscientemente, ofereceu 
vantagem indevida a funcionário público, para omitir ato de ofício. Costa que o denunciado 
estava conduzindo uma  motocicleta, marca Honda CBX 250 Twister, cor preta, ocasião 
em que foi abordado por policiais militares, que constataram que o mesmo não possuía 
carteira nacional de habilitação, nem a documentação do referido veículo, encontrando-se 
com débitos de licenciamento, multas e DPVAT a serem quitados. Apurou-se que os 
policiais informaram ao denunciado que a motocicleta iria ser apreendida e conduzida ao 
pátio do 6o Batalhão da Polícia Militar, momento em que EDIZANDRO MENDES ofereceu 
a um dos militares a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para que o mesmo não 
prosseguisse com o procedimento administrativo. Ato contínuo, o acusado foi preso em 
flagrante delito. (...) Assim agindo, incidiu o denunciado na conduta descrita no artigo 333, 
caput, do Código Penal. Pelo que se oferece a presente, e como se encontra atualmente 
em lugar incerto e não sabido, fica CITADO para tomar conhecimento da acusação que 
lhe é feita, nos termos da denúncia e aditamento, bem assim para, NO PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, responder à acusação, por escrito, através de advogado ou defensor público. 
Informações e Advertências: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, 
Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência, Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, 
Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e subscrevo.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.  

 
O Juiz de Direito, Rafael Gonçalves de Paula, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de trinta (30) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0000.0938-0/0 que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra o acusado ELIOMAR MAURÍCIO DE ANDRADE 
LIMA, brasileiro, solteiro, ajudante de depósito, natural de Goiatins/TO, nascido em 
09/06/1978, filho de Manoel Pimentel Lima e Antónia Maurício de Andrade Lima, 
imputando-lhe os fatos a seguir narrados: Relatam os presentes autos de inquérito policial 
que o denunciado, no dia 19 de novembro de 2006, por volta das 09h30min, na Quadra 
1206 Sul, nesta urbe, voluntária e conscientemente, destruiu coisa alheia, a saber: 
danificou o aparelho telefónico (orelhão), da empresa Brasil Telecom, mediante o uso de 
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força física, conforme demonstrado em Laudo Pericial de Constatação de Danos às fls. 
17/23. Consta na peça informativa inclusa que o denunciado encontrava-se na residência 
de sua ex-companheira Gracilene da Silva Barreira, momento em que iniciaram uma 
discussão, e a mesma aduziu que iria acionar a polícia. Ato contínuo, Gracilene dirigiu-se 
ao orelhão, e o denunciado, muito nervoso, arrancou bruscamente o monofone do 
aparelho, arrebentando os fios. Auto de Exibição e Apreensão acostado às fls. 04. Assim 
agindo, incidiu o denunciado na conduta descrita no artigo 163, Parágrafo único, III, do 
Código Penal Pelo que se oferece a presente, e como se encontra atualmente em lugar 
incerto e não sabido, sabido, fica CITADO para tomar conhecimento da acusação que lhe 
é feita, nos termos da denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
responder à acusação, por escrito, através de advogado ou defensor público. Informações 
e Advertências: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 
17, Palmas/TO, telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir 
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo 
seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos, 
Escrevente, digitei e subscrevo.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS.  

 
Rafael Gonçalves de Paula, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais a Ação Penal n.º 2009.0002.6424-0/0, que o Ministério Público 
desta Comarca move, como Autor, contra os acusados JOSÉ LOPES DE CARVALHO, 
brasileiro, casado, pedreiro, nascido em Cromínia-GO, filho de Zacarias Tomaz Lopes e 
Geracina Lopes Carvalho e MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado, pedreiro, 
nascido em Taguatinga TO, filho de Leonízio José dos Santos e Dianira Xavier dos Santos 
e outros.Vislumbra-se das peças informativas constantes dos autos, que em 09 de abril de 
2004, em horário não definido, sobre a ponte do Córrego Água Fria, em Palmas, os 
denunciados Domingos Fundador Silva, José Lopes de Carvalho, Manoel José dos Santos 
d Wesley Wellington Ribeiro da Costa foram flagrados transportando cerca de 11,3 Kg de 
peixes de espécies diversas, em automóvel Wolksvagen tipo Gol, de cor vermelha, 
provenientes de pesca predatória, eis que pescados pelos mesmos no referido córrego, 
com a rede de nylon e os anzóis em espinhel apreendidos em seu poder. Ouvidos na 
delegacia alegaram que são amigos e na data dos fatos resolveram pegar emprestados a 
rede e os anzóis e saírem para pescar, e ainda, que não sabiam que era proibido pescar 
utilizando rede (fls. 04). Segundo foi constatado pericialmente (Laudo de fls. 10 a 14), os 
peixes possuíam tamanhos variados, sendo das espécies papa-terra, cascudo, pial, vara, 
curvina, piranha, pial voador e corro, num total de 34 espécimes. A rede de nylon utilizada 
para a pesca predatória, possuía 102,25 metros de comprimento, 1,35 metros de altura e 
malha de 3x3 centímetros. Foram encontrados ainda 14 anzóis grandes em espinhel. 
Assim procedendo, os denunciados incorreram na prática delituosa do artigo 34, Parágrafo 
único, incisos II e III, da Lei 9.605/98, em combinação com os artigos 29 e 71 do Código 
Penal. Pelo que se oferece a presente, e como se encontra atualmente em lugar incerto e 
não sabido, sabido, ficam CITADOS para tomarem conhecimento da acusação que lhes 
são feitas, nos termos da denúncia, bem assim para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
responderem à acusação, por escrito, através de advogado ou defensor público. 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 602 
Sul, Conjunto 02, Lote 17, Palmas/TO, telefone (63) 3218-2012; 2. Na resposta, o acusado 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. 
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente 
para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança 
de residência, Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 12 de novembro de 2009. Eu, 
Lusynelma Santos Leite, Escrevente, digitei e subscrevo.   

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.  

 
O Juiz de Direito Rafael Gonçalves de Paula, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc...FAZ SABER a todos que o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por esse meio INTIMA o senhor LUIZ 
CARLOS DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, casado, pedreiro, nascido aos 10.12.1983 
em Altamira/PA, filho de Manoel Lopes dos Santos Pereira e Maria da Guia dos Santos 
Pereira, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim 
de cientificar-lhes da SENTENÇA proferida nos autos da Ação Penal n.º 2006.0007.5964-
3/0, cujo resumo da mesma transcrevo, conforme segue: “O Ministério Público denunciou 
Luiz Carlos dos Santos Pereira (qualificação supra), narrando que, no dia 18 de julho de 
2006, por volta das 08:00 horas, nas proximidades do Manus Bar, nesta Capital, os 
acusados tentaram subtrair o aparelho celular da vítima Solange Mourão Guarani, não 
tendo conseguido consumar a infração porque a fita prendia o aparelho arrebentou, 
impedindo que fosse arrebatado.Pediu-se a condenação do réu nas penas do art. 155, § 
4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...) Diante do exposto, julgo 
procedente em parte a denúncia, para condenar o acusado Luiz Carlos dos Santos Pereira 
como incurso nas penas do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 
Penal.(...) PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida a pena definitiva em cinco (5) 
meses de reclusão e treze (13) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no importe mínimo. 
REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Por força dos fundamentos 
que nortearam a fixação da pena-base e diante da pena final, a sanção será cumprida 
inicialmente em regime aberto, em local a ser determinado pelo juízo da execução. (...) 
SUBSTITUIÇÃO: Apesar da reprovável conduta social do réu, substituo a pena privativa 
de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, de acordo 

com o que for estabelecido pelo juízo da execução. RECURSO: Concedo ao réu o direito 
de apelar em liberdade, haja vista o regime inicial fixado para cumprimento da pena e a 
substituição, bem assim a virtual prescrição da pretensão executória. (...) CUSTAS 
PROCESSUAIS: Condeno o denunciado ao pagamento das custas processuais. Eventual 
isenção será decidida na fase da execução. (...) DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito 
em julgado desta sentença (respeitadas as modificações, decorrentes de provimento de 
eventual recurso): a) lance-se o nome do acusado no rol dos culpados; b) extraiam-se as 
guias de execução penal e de recolhimento das custas, a serem encaminhadas à 4ª Vara 
Criminal desta comarca; c) comunique-se à Justiça Eleitoral; d) procedam-se às 
comunicações previstas no Capítulo 7, Seção 16, do Provimento n.º 036/02-CGJ e no art. 
3º da Lei nº 11.971/2009. Registre-se. Intimem-se. Palmas/TO, 18 de setembro de 2009. 
Rafael Gonçalves de Paula -Juiz de Direito”. DADO e PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Palmas – TO, aos 12 de novembro de 2009. Eu, Lusynelma Santos Leite, Escrevente, 
digitei e subscrevo.  

 

4ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AUTOS: 2009.0010.4872-9  
MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA  
Requerido: J. A. P.  
Advogado (Requerido): Kelvin Kendi Inumaru, inscrito na OAB/GO sob n.º 30.139.  
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “1. Intime-se o requerido a regularizar a sua representação 
processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento da petição retro. 
2. Após a regularização, dê-se vista ao Ministério Publico.”. Palmas, 11 de novembro de 
2009. Edssandra Barbosa da Silva. Juíza Substituta.   

 
AUTOS: 2009.0007.4245-1  
MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA  
Requerido: V. M. C.  
Advogado (Requerido): Bernardino de Abreu Neto, inscrito na OAB/TO sob n.º 4232.  
Requerente: N. M. P. da S.  
Advogado (Requerente): Carlos Canrobert Pires, inscrito na OAB/TO sob n.º 298-B.  
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “01. No que tange ao Boletim de Ocorrência de fl. 30, razão 
assiste ao Ministério Publico quanto a incompetência deste Juízo para apreciar os fatos 
nele relatados. Portanto, nada há prover quanto ao referido documento. 02. Arquivem-se 
os presentes autos, uma vez que já transcorreu o prazo de duração das medidas 
protetivas de urgência assinalado na decisão de fls. 14/15, sem que tenha havido qualquer 
pedido de prorrogação. Intime-se. Cientifique-se o Ministério Publico.”. Palmas 29 de 
outubro de 2009. Edssandra Barbosa da Silva. Juíza Substituta.  

 
AUTOS: 2009.0009.7875-7  
Ação Penal Pública Incondicionada  
Autor: Ministério Público  
Réu: RILDON CORDEIRO DA SILVA  
Advogado: Drª. MARIA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE, OAB-TO 195- B.  
DECISÃO : (...) Com efeito, há a necessidade de se ouvir em juízo as testemunhas 
arroladas para que bem esclareçam os fatos, sobretudo porque os depoimentos juntados 
no inquérito, até aqui, sustentam mais a acusação. Diante disso, recebo a denúncia. 
Designo para o dia 20/11/2009, ás 14:00horas a audiência de instrução e julgamento. 
Indefiro pedido de realização de exame de dependência química, vez que, ao menos por 
ora, não há elementos que indiquem a sua necessidade. Cite-se. Requisite-se.Intime-se. 
Palmas, 11 de novembro de 2009. Luiz Zilmar dos Santos Pires. Juiz de Direito.  

 
AUTOS: 2009.0010.5861-9  
Ação Penal Pública Incondicionada  
Autor: Ministério Público  
Réu: JOSÉ ROBERTO SEIXAS DA CONCEIÇÃO  
Advogado: Drª. MARIA DE FÁTIMA ALBUQUERQUE, OAB-TO 195- B.  
DECISÃO : (...) Com efeito, há a necessidade de se ouvir em juízo as testemunhas 
arroladas para que bem esclareçam os fatos, sobretudo porque os depoimentos juntados 
no inquérito, até aqui, sustentam mais a acusação. Diante disso, recebo a denúncia. 
Designo para o dia 18/11/2009, ás 14:00horas a audiência de instrução e julgamento. 
Requisite-se ambulância para realizar o traslado da testemunha enferma para a audiência.  
Cite-se. Requisite-se.Intime-se. Palmas, 11 de novembro de 2009. Luiz Zilmar dos Santos 
Pires. Juiz de Direito.  

 
AUTOS: 2009.0010.4964-4  
Ação Penal Pública Incondicionada  
Autor: Ministério Público  
Réu: MAYCON FIGUEIRA DA CRUZ  
Advogado: Dr. IVANIO DA SILVA, OAB-TO 2391.  
DECISÃO : (...) Com efeito, há a necessidade de se ouvir em juízo as testemunhas 
arroladas para que bem esclareçam os fatos, sobretudo porque os depoimentos juntados 
no inquérito, até aqui, sustentam mais a acusação. Diante disso, recebo a denúncia. 
Designo para o dia 19/11/2009, ás 08:30 horas a audiência de instrução e julgamento. 
Oficie-se a CPP solicitando informações da requerente sobre o pedido de autorização de 
visita de fls. 73/74. Cite-se. Requisite-se.Intime-se. Palmas, 11 de novembro de 2009. Luiz 
Zilmar dos Santos Pires. Juiz de Direito.  

 

2ª Vara de Família e Sucessões 
 

BOLETIM DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS  
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

processuais abaixo relacionados:  
 

2998/04  
Ação: Reconhecimento e Dissolução de Sociedade  
Requerente(s): V. O. de A.  
Advogado(a)(s): LYCIA CRISTINA SMITH VELOSO – OAB/TO. 1795  
Requerido(s): A. L. C.  
Advogado(a)(s): NÃO CONSTITUIDO  
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DESPACHO: “Intime-se a autora para dar andamento aos autos, atendendo o que fou 
determinado à fl. 54, sob pena de extinção. Redesigno a audiência para o dia 26 de 
novembro de 2009, às 15:30 horas. IntimePalmas, 12/05/2009. (Ass.) Nelson Coelho Filho 
- Juiz de Direito”.  

 
2005.0003.9522-8/0  
Ação: Alimentos  
Requerente(s): E. da S. F.  
Advogado(a)(s): ROSE MAIA – DEFENSORA PÚBLICA  
Requerido(s): J. das N. F.  
Advogado(a)(s): MANOEL RICARDO CARVALHO CORRÊA – OAB/PA. 7361-MA.  
DESPACHO: “Redesigno a audiência para o dia 1º de dezembro de 2009, às 14:30 horas. 
Palmas, 12/05/2009. (Ass.) Nelson Coelho Filho - Juiz de Direito”.  

  
1.106/01  
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE c/c ALIMENTOS  
Requerente(s): G. S. C.  
Advogado(a)(s): Dr. JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES DE BRITO – OAB-TO 1.498-B  
DESPACHO: “Face ao período decorrido desde a citação diga a autora se já foi 
reconhecida pelo pretenso pai. Palmas, 02 de maio de 2007. (Ass.) Nelson Coelho Filho - 
Juiz de Direito”.  

 
2004.0000.6935-7/0  
Ação: PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS PERTENCENTE A MENOR  
Requerente(s): L. P. S. de C.  
Advogado(a)(s): Dra. RIVADÁVIA V. DE BARROS GARÇÃO – OAB-TO 1.803  
DESPACHO: “1. Atenda-se o que requereu o Ministério Público no parecer retro. (...). 
Palmas, 30 de setembro de 2009. (Ass.) Nelson Coelho Filho - Juiz de Direito”.  

 
2886/03  
Ação: Investigação de Paternidade  
Requerente(s): B. A. da S.  
Advogado(a)(s): MARY DE FÁTIMA – DEFENSORA PÚBLICA  
Requerido(s): P. A. B. B.  
Advogado(a)(s): EMILIANO SANTOS BASTOS – OAB/TO. 2997-MA.  
DESPACHO: “Aguarde a audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 03 de 
dezembro de 2009, às 16:30 horas., para o qual o Requerido já foi intimado. A pretensa 
justificativa de fls. 80/83 será analisada na referida audiência. A parte presente se 
compromete a conduzir as testemunhas arroladas. Palmas, 10/11/2009. (Ass.) Nelson 
Coelho Filho - Juiz de Direito”.  

  
2006.0000.7267-2/0  
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE  
Requerente(s): B. P. de O. e D. P. de O.  
Advogado(a)(s): ROSE MAIA – DEFENSORA PÚBLICA  
Requerido(s): O. dos R. M.  
Advogado(a)(s): MANCIPOR OLIVEIRA LOPES – OAB/PA. 9812-B  
DESPACHO: “Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de Dezembro 
de 2009, às 16:00 horas. Intimem-se. Palmas, 03/11/2009. (Ass.) Nelson Coelho Filho - 
Juiz de Direito”.  

  
2005.0000.7062-0/0  
Ação: SOBREPARTILHA DE BENS  
Requerente(s): L. B. de A.  
Advogado(a)(s): Dr. CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO – OAB-TO 1555  
Requerido(s): S. R. de A.  
Advogado: Dra. GABRIELE APARECIDA DE PAULA SILVA – OAB-GO 23.976  
DESPACHO: “1. Tendo em vista que o réu foi citado (fl. 65), intime-se o mesmo para 
manifestar-se acerca do pedido de desistência formulado pela requerente (fl. 98-vº). 2. 
Após, volvam-me os autos conclusos. Palmas, 31 de março de 2009. (Ass.) Nelson Coelho 
Filho - Juiz de Direito”.  

 
2004.0000.4017-0/0  
Ação: HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO  
Requerente(s): S. N. S. M.  
Advogado(a)(s): Dra. LUCIANA MAGALHÃES DE C. MENESES – OAB-TO 1.757-A  
Requerido(s): R. A. B.D.  
FINALIDADE: “Autor fornecer atual endereço das herdeiras Francys Paula Diniz e Anna 
Eliza Diniz. Palmas, 13 de novembro de 2009. (Ass.) Alcides Franco Martins Trindade – 
Escrivão”.  

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
AUTOS 2.456/02  
Ação INTERDIÇÃO  
Requerente LUZIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS  
Advogado (a) Dra. Mary de Fátima – Defensora Pública  
Requerido (a) EUDIMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS  

  
NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca de Palmas-TO., no uso de suas atribuições legais, etc...  
FAZ SABER que por este Juízo e Escrivania em epígrafe, se processou os autos supra a 
INTERDIÇÃO de EUDIMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileiro, solteiro, deficiente 
mental, portador do RG nº 447.508 SSP-TO, residente e domiciliado nesta cidade de 
Palmas-TO, declarado pela sentença de fls. 26/27, em razão de deficiência mental, 
incapacitando-o para a vida independente e para o trabalho, conforme decisão que segue: 
“(...) Desta forma, tendo em vista os atestados médicos de fls. 07 e 08 firmados por 
neurologista e pediatra, corroborado pela impressão pessoal colhida no interrogatório, 
decreto a interdição de EUDIMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
em 09/03/84, filho de Rosimar Lima dos Santos e Luzia Ribeiro da Conceição Santos, 
declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 
forma do artigo 3º, II do Código Civil e, de acordo com o que dispõe o parágrafo único do 
artigo 1.183 do CPC, nomeio-lhe curadora, sob compromisso, a mãe LUZIA RIBEIRO DA 
CONCEIÇÃO SANTOS, qualificado à fl. 02. Prestado compromisso, o curador estará 
desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização da 
hipoteca legal. Expeça-se mandado para registro de sentença no ofício competente, 

devendo, ainda ser publicada no Diário da Justiça (art. 1.184 do CPC). Sem custas. 
P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Palmas-TO, 21 de março de 2005. NELSON 
COELHO FILHO – Juiz de Direito.” 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 onze dias do mês de novembro de dois 
mil e nove (11/11/2009).  
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
AUTOS 2.401/02  
Ação INTERDIÇÃO  
Requerente DIVALDO MEDEIROS  
Requerido MAURO DE ARAÚJO MEDEIROS  

 
NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca de Palmas-TO., no uso de suas atribuições legais, etc...  
FAZ SABER que por este Juízo e Escrivania em epígrafe, se processou os autos 
supra de INTERDIÇÃO de MAURO DE ARAÚJO MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 
portador do RG nº: 752.765 SSP-TO, residente e domiciliado nesta cidade de 
Palmas-TO, declarado pela sentença de fls. 32/33, em razão de deficiência mental, 
incapacitando-o para a vida independente e para o trabalho, conforme decisão que 
segue: “(...) Desta forma, tendo em vista o laudo pericial firmado por médico 
psiquiatra, corroborado pela impressão pessoal colhida no interrogatório, decreto a 
interdição de MAURO DE ARAÚJO MEDEIROS, brasileiro, solteiro, nascido em 
04/12/65, filho de Divaldo Medeiros e Alzira Neves de Araújo Medeiros, declarando-
o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do 
artigo 3º, II do Código Civil e, de acordo com o que dispõe o parágrafo único do 
artigo 1.183 do CPC, nomeio-lhe curador, sob compromisso, o pai DIVALDO 
MEDEIROS, qualificado à fl. 02. Prestado compromisso, a curadora estará desde 
logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização da 
hipoteca legal. Expeça-se mandado para registro de sentença no ofício competente, 
devendo, ainda ser publicada no Diário da Justiça (art. 1.184 do CPC). Sem custas. 
P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Palmas-TO, 23 de maio de 2003. NELSON 
COELHO FILHO – Juiz de Direito.” 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 doze dias do mês de novembro de dois 
mil e nove (12/11/2009).  
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
JUSTIÇA GRATUITA  

 
NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca de Palmas-TO., no uso de suas atribuições legais, etc.  
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 
1.130/01, na qual figura como requerente GUILHERME SARAIVA LEAL LOPES, 
brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Palmas, beneficiado pela 
Assistência Judiciária Gratuita e requerido ARNALDO OLIVEIRA LOPES, brasileiro, 
engenheiro civil, residente em lugar incerto ou não sabido. E é o presente para 
CITAR o requerido ARNALDO OLIVEIRA LOPES, brasileiro, engenheiro civil, 
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 doze dias do mês de novembro de dois mil e nove (12/11/2009).  
 

3ª Vara de Família e Sucessões 
 

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO  
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas 

dos atos processuais abaixo relacionadas:  
 
AUTOS Nº: 2008.0002.8634-2/0  
Ação: Reconhecimento e Dissolução de União Estável  
Requerente(s): M. DAS D.A. DA S.  
Advogado(a): Elizabete Alves Lopes  
Requerido(s): J. A. DOS S.  
Advogado(a): Renato Godinho  
DESPACHO: “Cumpra-se a segunda parte do despacho de fls 93. Palmas, 19 de 
agosto de 2009. Adonias Barbosa da Silva, Juiz de Direito”.  

  
AUTOS Nº: 2008.0002.8634-2/0  
Ação: Reconhecimento e Dissolução de União Estável  
Requerente(s): M. DAS D.A. DA S.  
Advogado(a): Elizabete Alves Lopes  
Requerido(s): J.A. DOS S.  
Advogado(a): Renato Godinho  
DESPACHO: “... Feita a avaliação as partes deverão ser intimadas dela, assim 
como o possuidor do bem deverá ser intimado para efetuar o depósito da 
importância correspondente a 50% do bem em favor da autora (O valor do bem 
avaliado foi de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Cumpra-se. Palmas, 25 
de maio de 2009. Adonias Barbosa da Silva, Juiz de Direito”.  
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1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 
Públicos 

  
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
BOLETIM Nº 056/2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados.  
 

AUTOS N°: 1649/98  
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
EXECUTADO: CLÍNICA SANTA HELENA  
SENTENÇA: “(...) Em tais circunstâncias, atendendo ao contido na petição de fls. 72, com 
fundamento no art. 794, inc. I, do CPC, c.c art. 26, da Lei n. 6.830/80, declaro extinta a 
presente execução fiscal, sem mais quaisquer ônus adicionais a qualquer partes. Transita 
a presente sentença em julgado, providenciem-se as baixas devidas e arquivem-se estes 
autos. Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Palmas-TO, em 29 de outubro de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
AUTOS N°: 1651/98  
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
EXECUTADO: CLÍNICA SANTA HELENA  
SENTENÇA: “(...) Em tais circunstâncias, atendendo ao contido na petição de fls. 72, com 
fundamento no art. 794, inc. I, do CPC, c.c art. 26, da Lei n. 6.830/80, declaro extinta a 
presente execução fiscal, sem mais quaisquer ônus adicionais a qualquer partes. Transita 
a presente sentença em julgado, providenciem-se as baixas devidas e arquivem-se estes 
autos. Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Palmas-TO, em 29 de outubro de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
AUTOS N°: 1651/98  
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
EXECUTADO: CLÍNICA SANTA HELENA  
SENTENÇA: “(...) Em tais circunstâncias, atendendo ao contido na petição de fls. 72, com 
fundamento no art. 794, inc. I, do CPC, c.c art. 26, da Lei n. 6.830/80, declaro extinta a 
presente execução fiscal, sem mais quaisquer ônus adicionais a qualquer partes. Transita 
a presente sentença em julgado, providenciem-se as baixas devidas e arquivem-se estes 
autos. Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Palmas-TO, em 29 de outubro de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
AUTOS N°: 2205/98  
AÇÃO: MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C BUSCA E 
APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR  
REQUERENTE: MUNÍCIPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNÍCIPIO  
REQUERIDO: PAVEL – PALMAS VEÍCULOS LTDA  
ADVOGADO: MÁRIO ANTONIO SILVA CAMARGOS  
DESPACHO: “I – Expeça-se, em favor do Município de Palmas, com as cautelas devidas, 
alvará para levantamento da importância depositada. II – Feito isto, em nada mais sendo 
requerido pelas partes no prazo de trinta dias, providenciem-se as baixas devidas e 
arquivem-se estes autos. III - Intimem-se. Palmas-TO, em 30 de junho de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
AUTOS N°: 3016/00  
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
EXECUTADO: ELIANA SANTOS ANDRADE BRADO  
SENTENÇA: “(...) Assim sendo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais efeitos, 
declaro, por sentença, extinto o presente processo, nos termos e com fundamento no art. 
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Transitada a 
presente em julgado, providenciem-se as baixas devidas e arquivem-se estes autos, com 
as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de 
novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
AUTOS N°: 3080/00  
AÇÃO: EXECUÇÃO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: RILDO CAETANO DE ALMEIDA  
ADVOGADO: RILDO CAETANO DE ALMEIDA  
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Frente ao trânsito em julgado da sentença proferida em sede de 
embargos, a presente execução de sentença exauri seus efeitos, conquanto não há mais 
qualquer saldo credor em favor do exeqüente Rildo Caetano de Almeida. II – A vista disso, 
providenciem-se as baixas devidas e arquivem-se estes autos. III – Intimem-se. Palmas-
TO, em 03 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
AUTOS N°: 4158/02  
AÇÃO: EXECUÇÃO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
EXECUTADO: VARIG S/A – VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE  
ADVOGADO: JUVENAL KLAYBER E OUTRO  
DESPACHO: “I – Estando apensos os dois processos, entendo desnecessário o 
desentranhamento requerido às fls. 210/211, dos autos n. 4.158/02. (...) III – Em assim 
sendo, torno sem efeito o item II, do despacho de fls. 77, dos autos n. 6.638/06 – Protocolo 
n. 2005.0001.7866-9/0, vez que, mesmo depois de citada, a parte vencida deixou de 
cumprir espontaneamente a sentença. IV – Em tendo a parte vencida sido já citada da 
execução, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da 
execução, tende-se por parâmetro os valores da atualização do débito – fls. 81, dos autos 

n. 6.638/06 – Protocolo n. 2005.0001.7866-9/0, acrescido do valor inerente às custas, fls. 
82, acrescidos de multa de 10% sobre referidos valores, pelo fato de a parte vencida não 
ter cumprido espontaneamente o julgado. V – Intimem-se. Palmas-TO, em 03 de 
novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
AUTOS N°: 5082/02  
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL  
EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
EXECUTADO: DISK COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO  
SENTENÇA: “(...) Em tais circunstâncias, atendendo ao contido na petição de fls. 31 e 
documentos de fls. 32/34, com fundamento no art. 794, inc. I, do CPC, c.c. art. 26, da Lei 
n. 6.830/80, declaro extinta a presente execução fiscal, sem mais quaisquer ônus 
adicionais a qualquer das partes. Transitada a presente sentença em julgado, 
providenciem-se as baixas devidas e arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Palmas-TO, em 06 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
AUTOS N°: 5863/03  
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 
IMÓVEL  
REQUERENTE: ESPÓLIO DE EMERSON FONSECA e ANA MARIA PEDROSO 
FONSECA  
ADVOGADO: EDER BARBOSA DE SOUZA  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
REQUERIDO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALMAS  
ADVOGADO: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PARENTE  
DESPACHO: “(...) III – Defiro o pedido de vista ao patrono constituído via procuração de 
fls. 85, pelo prazo de cinco dias, para juntada de termo de inventariante e que mais 
pretender pleitear, haja vista que o presente processo encontra-se inserido na META-2, do 
CNJ, com prioridade absoluta de trâmite. IV - Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro 
de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
AUTOS N°: 5868/03  
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
REQUERENTE: MOVELETRO – COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS  
ADVOGADO: DEOCLECIANO JÚNIOR  
REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Colha-se o parecer do Ministério Público. II – Atente-se que o presente 
feito tem prioridade de trâmite, conquanto inserido na META-2/CNJ. III - Intimem-se. 
Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2004.0000.5602-6  
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
EMBARGANTE: BRASIL TELECOM S/A  
ADVOGADO: FELIPE LUCKMANN FABRO  
EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Colha-se o parecer do Ministério Público. II – Atente-se que o presente 
feito tem prioridade de trâmite, conquanto inserido na META-2/CNJ. III - Intimem-se. 
Palmas-TO, em 10 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2005.0000.1739-8  
AÇÃO: COBRANÇA  
REQUERENTE: LUZIA SCHILLER e OUTROS  
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS LEITE e OUTRO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Considerando o contido às fls. 292/293, onde o representante do 
Ministério Público ponderou não haver interesse do órgão em intervir no presente feito, 
bem como, frente a norma esculpida no art. 256, do RITJTO, e, em homenagem ao 
princípio de celeridade processual, tenho por prescindível abertura de vista, nesta 
instância, ao Parquet, para manifestação nesta fase do processamento do recurso de 
apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens deste Juízo, remetam-se os 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para os fins devidos. III - 
Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2005.0000.1873-4  
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
EMBARGANTE: ROBERTO MAGNO MARTINS  
ADVOGADO: FERNANDO RIOS DE BRITO MADUREIRA  
EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
EMBARGADO: ECEN – ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA  
ADVOGADO: EDMILSON DOMINGOS DE SOUZA JÚNIOR  
EMBARGADO: CONTERPAV – CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA.  
ADVOGADO: ATAUL CORREIA GUIMARÃES  
DESPACHO: “Considerando que a parte embargante, intimada a apresentar contra razões 
do recurso de apelação, manteve-se inerte no prazo legal, frente a norma esculpida no art. 
256, do RITJTO, e, em homenagem ao princípio da celeridade processual, tenho por 
prescindível abertura de vista, nesta instância, ao “Parquet”, para manifestação nesta fase 
do processamento do recurso de apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens 
deste Juízo, remetam-se os presentes autos ao egrégio Tribunal deste Estado, para os 
fins devidos. III - Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina 
Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2005.0000.8639-0  
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
REQUERIDO: MARCIA DIAS DE CASTRO  
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ADVOGADO: JOSÉ ABADIA DE CARVALHO – Defensor Público  
SENTENÇA: “Em tais circunstâncias, julgo procedente o pedido da inicial, para o efeito de 
convalidar, em definitivo, a reintegração de posse da parte autora MUNICÍPIO DE 
PALMAS, na posse do logradouro público descrito nestes autos, localizado na ASR-SE 75, 
ao lado do Lote 01, QI-09, esbulhado pela requerida MARCIA DIAS DE CASTRO. Em 
obediência à disciplina esculpida no Código de Processo Civil, condeno a requerida 
MÁRCIA DIAS DE CASTRO ao pagamento das custas processuais e verba honorária, a 
qual, seguindo os parâmetros norteadores dos §§ 3º e 4º, alínea ‘d’ do artigo 20, do 
mesmo Diploma Legal, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando-a, no entanto, 
do pagamento respectivo, por ser beneficiária da assistência judiciária, nos moldes 
preconizados no artigo 12 da Lei nº 1.060/1950. Intimem-se. Palmas-TO, em 10 de 
novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2005.0001.7866-9  
AÇÃO: EXECUÇÃO DE SENTENÇA  
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
EXECUTADO: VARIG S/A – VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE  
ADVOGADO: JUVENAL KLAYBER E OUTRO  
DESPACHO: “I – Estando apensos os dois processos, entendo desnecessário o 
desentranhamento requerido às fls. 210/211, dos autos n. 4.158/02. (...) III – Em assim 
sendo, torno sem efeito o item II, do despacho de fls. 77, dos autos n. 6.638/06 – Protocolo 
n. 2005.0001.7866-9/0, vez que, mesmo depois de citada, a parte vencida deixou de 
cumprir espontaneamente a sentença. IV – Em tendo a parte vencida sido já citada da 
execução, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da 
execução, tende-se por parâmetro os valores da atualização do débito – fls. 81, dos autos 
n. 6.638/06 – Protocolo n. 2005.0001.7866-9/0, acrescido do valor inerente às custas, fls. 
82, acrescidos de multa de 10% sobre referidos valores, pelo fato de a parte vencida não 
ter cumprido espontaneamente o julgado. V – Intimem-se. Palmas-TO, em 03 de 
novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2005.0002.6560-0  
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO  
REQUERENTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS JORDAL 
LTDA  
ADVOGADO: ALDECIMAR ESPERANDIO  
REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “ISTO POSTO, julgo improcedente os pedidos iniciais, e de conseqüência, 
declaro extinto o processo, com resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Seguindo os parâmetros estabelecidos no artigo 20, do CPC, 
condeno a parte autora ao pagamento das custas iniciais e verba honorária, que ora 
arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Na eventualidade de não serem interpostos 
recursos voluntários no prazo legal, certifique-se a data do trânsito em julgado, providencie 
as devidas baixas e arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. Intimem-se. Palmas-
TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0005.0966-3  
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
EMBARGANTE: LG ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO  
ADVOGADO: PAULO SERGIO MARQUES E OUTRO  
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Às partes, para, querendo, manifestarem-se, no prazo de dez dias, sobre 
o teor dos documentos de fls. 83/94. II – No mesmo prazo, devem as partes, manifestar-se 
sobre eventual interesse em produzir provas outras além das já constantes dos autos, 
especificando-as e justificando-as, de forma circunstanciada, se for o caso. III – Intimem-
se. Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0007.3245-1  
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
EMBARGANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA  
ADVOGADO: FAUSTO MITUO TSUTSUI E OUTRO  
EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – À parte embargante, via Advogado, para justificar, de forma 
discriminada, a necessidade das provas requeridas às fls. 151, vez que, a teor da inicial e 
contestação os fatos inerentes aos pontos controvertidos mostram-se demonstrados pelos 
documentos constantes dos autos. II – Intimem-se. Palmas-TO, em 03 de novembro de 
2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0008.1443-1  
AÇÃO: EXECUÇÃO DE SENTENÇA  
REQUERENTE: BENEDITO TEIXEIRA SILVA  
ADVOGADO: HELIO FABIO T. DOS SANTOS FILHO  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Oficie-se ao egrégio Tribunal de Justiça, informando-se o trânsito em 
julgado, segundo certidão de fls. 270/vº, para instruir autos de PRECATÓRIO DE 
NATUREZA ALIMENTAR N. 1617/08. II – Feito isto, em não havendo providências outras 
a serem adotadas no presente feito, providenciem-se as baixas devidas e arquivem-se 
estes autos, bem como, os de embargos correspondentes. III – Intimem-se. Palmas-TO, 
em 04 de agosto de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0008.3896-9  
AÇÃO: COBRANÇA  
REQUERENTE: SOLANGE MARIA ANTONIA DA SILVA e OUTROS  
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS LEITE e OUTRO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Considerando o contido às fls. 163/164, onde o representante do 
Ministério Público ponderou não haver interesse do órgão em intervir no presente feito, 
bem como, frente a norma esculpida no art. 256, do RITJTO, e, em homenagem ao 
princípio de celeridade processual, tenho por prescindível abertura de vista, nesta 

instância, ao Parquet, para manifestação nesta fase do processamento do recurso de 
apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens deste Juízo, remetam-se os 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para os fins devidos. III - 
Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0008.3897-7  
AÇÃO: COBRANÇA  
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS e OUTROS  
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES e OUTRO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Considerando o contido às fls. 159/160, onde o representante do 
Ministério Público ponderou não haver interesse do órgão em intervir no presente feito, 
bem como, frente a norma esculpida no art. 256, do RITJTO, e, em homenagem ao 
princípio de celeridade processual, tenho por prescindível abertura de vista, nesta 
instância, ao Parquet, para manifestação nesta fase do processamento do recurso de 
apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens deste Juízo, remetam-se os 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para os fins devidos. III - 
Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0008.3898-5  
AÇÃO: COBRANÇA  
REQUERENTE: MARILDA BELISARIO DA SILVA RIBEIRO e OUTROS  
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS LEITE e OUTRO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Considerando o contido às fls. 164/165, onde o representante do 
Ministério Público ponderou não haver interesse do órgão em intervir no presente feito, 
bem como, frente a norma esculpida no art. 256, do RITJTO, e, em homenagem ao 
princípio de celeridade processual, tenho por prescindível abertura de vista, nesta 
instância, ao Parquet, para manifestação nesta fase do processamento do recurso de 
apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens deste Juízo, remetam-se os 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para os fins devidos. III - 
Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0008.3899-3  
AÇÃO: COBRANÇA  
REQUERENTE: JOSELINA BORGES FERREIRA e OUTROS  
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS LEITE e OUTRO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Considerando o contido às fls. 167/168, onde o representante do 
Ministério Público ponderou não haver interesse do órgão em intervir no presente feito, 
bem como, frente a norma esculpida no art. 256, do RITJTO, e, em homenagem ao 
princípio de celeridade processual, tenho por prescindível abertura de vista, nesta 
instância, ao Parquet, para manifestação nesta fase do processamento do recurso de 
apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens deste Juízo, remetam-se os 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para os fins devidos. III - 
Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0008.3900-0  
AÇÃO: COBRANÇA  
REQUERENTE: GERUZA VALERIA DA COSTA ARAUJO e OUTROS  
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS LEITE e OUTRO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Considerando o contido às fls. 180/181, onde o representante do 
Ministério Público ponderou não haver interesse do órgão em intervir no presente feito, 
bem como, frente a norma esculpida no art. 256, do RITJTO, e, em homenagem ao 
princípio de celeridade processual, tenho por prescindível abertura de vista, nesta 
instância, ao Parquet, para manifestação nesta fase do processamento do recurso de 
apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens deste Juízo, remetam-se os 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para os fins devidos. III - 
Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0008.3901-9  
AÇÃO: COBRANÇA  
REQUERENTE: CLAUDIONOR MARTINS COSTA e OUTROS  
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS LEITE e OUTRO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Considerando o contido às fls. 182/183, onde o representante do 
Ministério Público ponderou não haver interesse do órgão em intervir no presente feito, 
bem como, frente a norma esculpida no art. 256, do RITJTO, e, em homenagem ao 
princípio de celeridade processual, tenho por prescindível abertura de vista, nesta 
instância, ao Parquet, para manifestação nesta fase do processamento do recurso de 
apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens deste Juízo, remetam-se os 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para os fins devidos. III - 
Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0008.3903-5  
AÇÃO: COBRANÇA  
REQUERENTE: ALAILSON AGUIAR RIBEIRO e OUTROS  
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS LEITE e OUTRO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Considerando o contido às fls. 203/204, onde o representante do 
Ministério Público ponderou não haver interesse do órgão em intervir no presente feito, 



ANO XXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 2312 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO 2009  
 

 

100 

 
 
 
 

bem como, frente a norma esculpida no art. 256, do RITJTO, e, em homenagem ao 
princípio de celeridade processual, tenho por prescindível abertura de vista, nesta 
instância, ao Parquet, para manifestação nesta fase do processamento do recurso de 
apelação. II – Com as cautelas devidas e homenagens deste Juízo, remetam-se os 
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para os fins devidos. III - 
Intimem-se. Palmas-TO, em 09 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2006.0009.0919-0  
AÇÃO: INDENIZAÇÃO  
REQUERENTE: DELITA PEREIRA DOS SANTOS  
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO – JOSÉ ABADIA DE CARVALHO  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
REQUERIDO: PAULO LAZARO LACERDA DE FREITAS  
ADVOGADO: PAULO LAZARO LACERDA DE FREITAS  
DESPACHO: “I – Solicite-se à Junta Médica designação de nova data para a perícia, com 
antecedência de no mínimo quarenta e cinco dias. II – Designada a data da perícia, 
providenciem-se as intimações devidas para a ultimação da mesma. III – Intimem-se, 
lembrando-se que a intimação do Defensor Público deve ser pessoal, assim como da 
própria requerente. Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza 
de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2007.0005.4875-6  
AÇÃO: DECLARATÓRIA  
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
REQUERIDO: LUCIMARI DIAS FERREIRA  
ADVOGADO: DEF. PÚBLICO – JOSÉ ABADIA DE CARVALHO  
DESPACHO: “I – Oficie-se à colenda Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo – (último endereço da requerida constante dos autos), solicitando-se 
informações sobre o atual endereço da mesma, para que possas ser pessoalmente 
intimada a comparecer perante este Juízo para os fins devidos. II – Ciência pessoal do 
Defensor Público. Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza 
de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2007.0005.4894-2  
AÇÃO: DECLARATÓRIA  
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
REQUERIDO: ADIJAIRO JOSÉ DE MORAIS  
ADVOGADO: MAURO JOSÉ RIBAS E OUTROS  
DESPACHO: “I – Às partes, via Advogados, para, no prazo de dez dias, manifestarem-se 
sobre eventual plausibilidade de conciliação. II – No mesmo prazo, para manifestarem-se 
sobre eventual interesse em produzir provas outras além das já constantes dos autos, 
especificando-as e justificando-as, de forma discriminada, se for o caso. III – Intimem-se. 
Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2007.0005.5314-8  
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
REQUERENTE: ALVES E CUNHA LTDA  
ADVOGADO: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA E OUTROS  
REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Cumpra-se a decisão proferida nos autos da impugnação ao valor da 
causa, apensos. II – Após o transcurso do prazo de recursos da aludida decisão, e, 
recolhidos os valores inerentes a diferença de taxa judiciária e custas, voltem a cls. estes 
autos. Palmas-TO, em 03 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2007.0005.5556-6  
AÇÃO: ORDINÁRIA  
REQUERENTE: MAGAZINE LILIANE S/A  
ADVOGADO: AIRTON JORGE DE CASTRO VELOSO E OUTROS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Às partes, via Advogados, para, no prazo comum de dez dias, 
manifestarem-se sobre eventual interesse de produzirem provas outras além das já 
constantes dos autos, especificando-as, de forma discriminada, se for o caso. II – Intimem-
se. Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2007.0007.1999-2  
AÇÃO: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA  
IMPUGNANTE: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
IMPUGNADO: ALVES E CUNHA LTDA  
ADVOGADO: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA E OUTROS  
DECISÃO: “(...) Em tais circunstâncias, acolho a presente impugnação, e, por 
conseqüência, fixo o valor da causa, nos embargos à execução apensos, em trâmite 
perante este Juízo sob n. 2007.0005.5314-8/0, em R$ 17.129,05 (dezessete mil cento e 
vinte e nove reais e cinco centavos). Translade-se cópia da presente decisão aos autos da 
ação principal. Notifique-se a parte impugnada, no prazo de dez dias, providenciar o 
recolhimento da diferença das custas iniciais e da taxa judiciária, nos termos da lei. 
Transcorrido o prazo para eventuais recursos contra a presente decisão, e, uma vez 
cumpridas as determinações acima, providencie-se o desapensamento destes autos os 
principais, arquivam-se estes. Intimem-se. Palmas-TO, em 03 de novembro de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0000.2911-0  
AÇÃO: REPARAÇÃO POE DANOS MORAIS  
REQUERENTE: RODRIGO ALVES DE ABREU E OUTRO  
ADVOGADO: MARCELO SOARES OLIVEIRA  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “(...) determinou a intimação do mesmo para, no prazo de quarenta e oito 
horas dizer sobre seu interesse na continuidade do processo, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Nada mais havendo, ficam as partes aqui intimadas. Palmas-TO, em 
10 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0000.9390-0  
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS  
REQUERENTE: PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEGRY  
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO – JOSÉ ABADIA DE CARVALHO  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE GURUPI  
ADVOGADO: MILTON ROBERTO DE TOLEDO  
DESPACHO: “I – Para a audiência de instrução e julgamento, designo o dia 18 de maio 
próximo, às 14:00 horas. II – Faculto às partes depositarem o rol de testemunhas em 
Cartório no prazo de dez dias a contar da intimação, caso pretendam que as mesmas 
venham a ser intimadas via Juízo, ou, no prazo de dez dias anteriores à audiência, caso 
pretendam responsabilizar-se pela vinda das mesmas independentemente de intimação. III 
– Requerida a intimação, uma vez depositado o rol de testemunhas no prazo fixado, 
providenciem-se as intimações devidas. IV – Intimem-se, observando-se que a Defensoria 
Publica tem a prerrogativa de intimação pessoal. Palmas-TO, em 06 de novembro de 
2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0001.5793-3  
AÇÃO: INTERDITO PROIBITÓRIO  
REQUERENTE: HABIB SALIM EL CHATER FILHO  
ADVOGADO: DOMINGOS CORREIA DE OLIVEIRA  
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DESPACHO: “I – Para a audiência de instrução e julgamento, designo o dia 18 de maio 
próximo, às 15:00 horas. II – Faculto às partes depositarem o rol de testemunhas em 
Cartório no prazo de dez dias a contar da intimação, caso dependam que as mesmas 
venham a ser intimadas via Juízo, ou, no prazo de dez dias anteriores à audiência, caso 
pretendam responsabilizar-se pela vinda das mesmas independentemente de intimação. III 
– Requeridas a intimação, uma vez depositado o rol de testemunhas no prazo fixado, 
providenciem-se as intimações devidas. IV – Intimem-se, observando-se que a Defensoria 
Pública tem a prerrogativa de intimação pessoal. Palmas-TO, em 06 de novembro de 
2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0002.0405-2  
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
EMBARGADO: RILDO CAETANO DE ALMEIDA  
ADVOGADO: RILDO CAETANO DE ALMEIDA  
DESPACHO: “I – Aguarde-se manifestação da parte interessada. II – Na eventualidade de 
nada ser requerido no prazo do art. 475-J, do CPC, providenciem-se as baixas devidas e 
arquivem-se estes autos. III – Intimem-se. Palmas-TO, em 03 de novembro de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0002.4616-2  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
IMPETRANTE: CARLOS DENILSON QUEVEDO MORAES  
ADVOGADO: RODRIGO COELHO E OUTROS  
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA GUARDA METROPOLITANA DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO  
SENTENÇA: “(...) Em tais circunstâncias, julgo improcedente os pedidos da inicial, 
revogando, em conseqüência, os efeitos da decisão liminar, de fls. 196/200, tornando-a 
ineficaz. Sem custas, por ser o impetrante beneficiário da gratuidade processual. Sem 
condenação em honorários advocatícios, conforme Súmula 512, do Supremo Tribunal 
Federal e Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça. Remeta-se cópia da presente 
sentença a autoridade impetrada. Dê-se ciência ao DD. Representante do Ministério 
Público. Na eventualidade de não serem interpostos recursos voluntários no prazo legal, 
certifique-se a data do trânsito em julgado, providencie as devidas baixas e arquivem-se 
os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Palmas-TO, em 
29 de outubro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0003.2554-2  
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
REQUERENTE: CLUAUDENOR FERNANDES DA SILVA  
ADVOGADO: MARCIO AUGUSTO M. MARTINS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Para a audiência de instrução e julgamento, designo o dia 08 de junho 
próximo, às 14:00 horas. II – Faculto às partes depositarem o rol de testemunhas em 
Cartório no prazo de dez dias a contar da intimação, caso pretendam que as mesmas 
venham a ser intimadas via Juízo, ou, no prazo de dez dias anteriores à audiência, caso 
pretendam responsabilizar-se pela vinda das mesmas independentemente de intimação. III 
– Intimem-se. Palmas-TO, em 06 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0003.6406-8  
AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA  
REQUERENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA ALENCAR  
ADVOGADO: VIVIANE MENDES BRAGA E OUTROS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Cumpra-se a decisão proferida nos autos de exceção de incompetência 
territorial apensos. II – Transita em julgado aludida decisão, feito o translado, certificados 
os prazo, voltem cls. estes. Palmas-TO, em 29 de outubro de 2009. (ass) Adelina Gurak – 
Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0004.6844-0  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
IMPETRANTE: PETERSON LIMA FERREIRA  
ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO  
IMPTERADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE 
AGENTES DA POLICÍA CIVIL DO TOCANTINS – EDITAL Nº 03/2007  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
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DESPACHO: “I – Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração, solicitando-se 
informações, com o prazo de dez dias, sobre ter ou não o impetrante PETERSON LIMA 
FERREIRA sido readmitido ao concurso público para seleção de Agente de Policia Civil 
regulamentado pelo Edital n. 03/2007, bem como, quanto a aprovação final, ou não, do 
mesmo no aludido certame. II – No mesmo sentido, manifeste-se o impetrante, no prazo 
de dez dias. III – Intimem-se. Palmas-TO, em 29 de outubro de 2009. (ass) Adelina Gurak 
– Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0010.1076-6  
AÇÃO: CIVIL PUBLICA  
REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: DEFENSORES PUBLICOS DA COMARCA DE PALMAS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Oficie-se ao insigne Secretário de Vigilância em Saúde – Dr. Gerson 
Oliveira Penna, vinculado ao Ministério de Saúde, à Superintendente de Vigilância e 
Proteção da Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins – Dra. Ruth Mercês 
Lustosa Nogueira Paranaguá, para, no prazo de quinze dias, prestarem as informações 
requeridas pela 27ª Promotoria de Justiça desta Capital – fls. 68/75. II – Atente-se que os 
ofícios em questão devem ser instruídos com cópias da inicial, da contestação e da 
manifestação da insigne Promotoria de Justiça – fls. 68/75. III – Intimem-se, atentando-se 
para o fato de que a Defensoria Pública tem a prerrogativa da intimação pessoal. Palmas-
TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0010.7212-5  
AÇÃO: EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA  
EXCIPIENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA ALENCAR  
ADVOGADO: VIVIANE MENDES BRAGA E OUTROS  
EXCEPTO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DECISÃO: “(...) Em tais circunstâncias, sem maiores delongas, com fundamento na 
disciplina preconizada no art. 100, inc. IV, letra “a”, do CPC, declaro ser deste Juízo a 
competência para processar e julgar a aludida ação, e, por conseqüência, julgo 
improcedente a presente exceção de incompetência. Transcorrido o prazo para recursos 
voluntários, translade-se cópia da presente decisão aos autos principais, arquivem-se 
estes. Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Palmas-TO, em 29 de outubro de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2008.0010.7388-1  
AÇÃO: DECLARATÓRIA  
REQUERENTE: BAVEP – BARRETOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA  
ADVOGADO: MARIANA JUNQUEIRA B. RESENDE E OUTROS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Para a audiência de instrução e julgamento, designo o dia 08 de junho 
próximo, às 15:00 horas. II – Faculto às partes depositarem o rol de testemunhas em 
Cartório no prazo de dez dias a contar da intimação, caso pretendam que as mesmas 
venham a ser intimadas via Juízo, ou, no prazo dos dez dias anteriores à audiência, caso 
pretendam responsabilizar-se pela vinda das mesmas independentemente de intimação. III 
– Intimem-se. Palmas-TO, em 06 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0000.6616-2  
AÇÃO: INDENIZAÇÃO  
REQUERENTE: ANTONIO JORGE DORNELLES OTTANO E OUTRO  
ADVOGADO: ROGER MELLO OTTANO  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURARIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Defiro o pedido dos autores, de produção de provas pericial. II – Nomeio 
o Dr. SILVIO LUIZ MARQUES MONTEIRO, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob n. 
4626-D/PA e 7564-O/TO, encontrável via telefones 3225-3152 e/ou 3218-3641, para 
realizar perícia técnica requerida. III – Intimem-se a parte requerida para, no prazo de 
cinco dias, apresentar seus quesitos, e, querendo, indicar assistente técnico. IV – Juntada 
a manifestação da parte requerida aos autos, intime-se pessoal o perito da presente 
nomeação, solicitando-lhe para que, no prazo dos dez subseqüentes, apresente sua 
proposta de honorários. V – Intimem-se. Palmas-TO, em 06 de novembro de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0000.9528-6  
AÇÃO: ORDINÁRIA  
REQUERENTE: ROSANA ARAUJO DO SANTOS  
ADVOGADO: MARCELO TOLEDO  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Às partes, para, no prazo comum de dez dias, manifestarem-se sobre 
eventual interesse de produzirem provas outras além das já constantes dos autos, 
especificando-as e justificando-as, de forma circunstanciada, se for o caso. II – Intimem-
se. Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0005.3917-6  
AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS  
REQUERENTE: HORLANDOPEREIRA DOS SANTOS  
ADVOGADO: KARINE MATOS M. SANTOS E OUTROS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOACNTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Sobre teor da petição de fls. 56/57 e documento anexo, manifesta-se a 
parte autora, via Advogado, no prazo de dez dias, com a advertência de que a ausência de 
manifestação redundará na presunção de veracidade do alegado na aludida petição, com 
extinção do processo sem resolução do mérito. II – Intimem-se. Palmas-TO, em 04 de 
novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0005.5188-5  
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  

REQUERIDO: ALADIR DRUMOND DE ALVARENGA  
DESPACHO: “I – Nova data para a audiência prévia, dia 09 de dezembro próximo, às 
14:00 horas. II – Cite-se e intime-se a parte requerida, via seus representantes legais, para 
comparecer à audiência, acompanhado de Advogado e provas que pretender produzir, 
advertindo-se-o que o seu não comparecimento importará em presunção de veracidade 
dos fatos alegados pela parte autora, bem como, de que a contar da data da intimação 
concernente a decisão de caráter liminar requerida pela parte autora, terá o prazo de 
quinze para contestar a presente ação. III – Intimem-se. Palmas-TO, em 01 de novembro 
de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0006.2353-3  
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS  
REQUERENTE: MANOEL NELES SIQUEIRA  
ADVOGADO: FRANCISCO A. MARTINS PINHEIRO  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Sobre teor da contestação, manifeste-se a parte autora. II – Intimem-se. 
Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0006.2398-3  
AÇÃO: ANULATÓRIA DE PENALIDADE DISCIPLINAR C. C. INDENIZAÇÃO  
REQUERENTE: BELARMINA RIBEIRO DE FREITAS  
ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – À parte autora, via Advogado, para, no prazo de cinco dias, manifestar-
se sobre o teor da contestação e documentos. II – Juntada a manifestação aos autos, 
colha-se o parecer do Ministério Público. III - Intimem-se. Palmas-TO, em 22 de outubro de 
2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0007.4036-0  
AÇÃO: REAPARAÇÃO DE DANOS MORAIS  
REQUERENTE: MARIA LUZINETE VIEIRA DELGADO E OUTRO  
ADVOGADO: ESLY BARBOSA CALDEIRA GOMES  
REQUERIDO: INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO – PRODIVINO  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Sobre teor da contestação manifestem-se os autores, via Advogado. II – 
Juntada a manifestação aos autos, colha-se o parecer do Ministério Público. III – Intimem-
se. Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0008.6516-2  
AÇÃO: REGISTRO DE ÓBITO  
REQUERENTE: JAURY ENGERS  
DESPACHO: “I – Atenda-se a solicitação do Ministério Público, requisitando-se os 
documentos solicitados, com o prazo de dez dias. II – Intimem-se. Palmas-TO, em 04 de 
novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0008.8600-3  
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER  
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
REQUERIDO: MÁXIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
ADVOGADO: MURILO SUDRÉ MIRANDA E OUTROS  
DESPACHO: “I – Sobre teor da contestação, manifeste-se a parte autora. II – Juntada a 
manifestação aos autos, colha-se o parecer do Ministério Público. III – Intimem-se. 
Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0010.1393-3  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
REQUERENTE: ANTONIO DE JESUS PEREIRA GAMA  
ADVOGADO: DR. JOSÉ ABADIA – DEFENSOR PÚBLICO  
REQUERIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS E EADCON  
DESPACHO: “I - Defiro, em prol do impetrante, o pedido de assistência judiciária. II – 
Reservo-me para apreciar o pedido concernente a tutela de caráter liminar após a vinda, 
aos autos, das informações das autoridades impetradas – Reitor da Fundação 
Universidade do Tocantins – Unitins e representante legal da empresa Eadcon- Sociedade 
de Educação Continuada. III - Notifique-se-as para prestarem informações, no prazo de 
dez dias. IV – Intimem-se. Intimem-se. Palmas-TO, em 30 de setembro de 2009. (ass) 
Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  
 
PROTOCOLO N°: 2009.0010.6116-4  
AÇÃO: ANUÇATÓRIA  
REQUERENTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
ADVOGADO: ALESSANDRA DAMASIO BORGES E OUTROS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Faculto à requerente efetivar o depósito do montante integral do débito 
em discussão para o efeito de suspender a exigibilidade da multa arbitrada na esfera 
administrativa, em analogia ao preconizado no art. 151, inc. II, do Código Tributário 
Nacional. II – Do contrário, reservo-me para apreciar o pedido de antecipação de tutela 
após a resposta da parte requerida. III – Cite-se-a, na forma e com as advertências legais 
devidas. IV – Intimem-se. Palmas-TO, em 26 de outubro de 2009. (ass) Adelina Gurak – 
Juíza de Direito”.  
 
PROTOCOLO N°: 2009.0010.8505-5  
AÇÃO: INDENIZAÇÃO  
REQUERENTE: JOSE NILSON MARIANO DOS SANTOS RIBEIRO  
ADVOGADO: DEF. PÚBLICO – JOSÉ ABADIA DE CARVALHO  
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PALMAS  
ADVOGADO: ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO  
DESPACHO: “I – Defiro, em prol do requerente, os benefícios da assistência judiciária. II – 
Cite-se a parte requerida, ma forma e com as advertências legais devidas. III – Intimem-
se. Palmas-TO, em 04 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  
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PROTOCOLO N°: 2009.0011.3044-1  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
IMPETRANTE: JOICE SILVA DE QUIEROZ E OUTROS  
ADVOGADO: MARCELO MARTINS BELARMINO  
IMPETRADO: ATO DO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS - 
UNITINS  
DESPACHO: “I – A inicial não veio acompanhada de recolhimento de custas, e, não 
consta qualquer pedido de assistência judiciária. II – Intimem-se as impetrantes, via 
Advogado, para, querendo, regularizar tal fato. Palmas-TO, em 05 de novembro de 2009. 
(ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0011.3087-5  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
IMPETRANTE: KARLA ROCHA RODRIGUES E OUTROS  
ADVOGADO: MARISTELA PORTO  
IMPETRADO: ATO DO REITOR DA UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS  
DESPACHO: “I – A inicial não veio acompanhada de qualquer instrumento de procuração, 
e, não conta nela qualquer pedido de regularização – art. 37, do CPC. II – Intimem-se as 
impetrantes, via Advogado, subscritor da inicial, para, querendo, regularizar tal fato no 
prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Palmas-TO, em 05 de 
novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0011.3188-0  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
IMPETRANTE: BANCO GE CAPITAL S/A  
ADVOGADO: MAURO JOSÉ RIBAS E OUTROS  
IMPETRADO: ATO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS E OUTRO  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DECISÃO: “(...) Em tais circunstâncias, declino de competência, para processar e julgar a 
presente ação mandamental, ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e, nos termos e 
com fundamento no art. 48, § 1º, inc. VIII, e art. 7º, inc. I, letra “g”, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, combinados com o que preconiza o art. 133, § 
2º, do CPC, determino a remessa destes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 
Estado, em caráter de urgência, porém após as baixas devidas, inclusive junto ao Cartório 
Distribuidor, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. Palmas-TO, em 10 de 
novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de Direito”.  

 
PROTOCOLO N°: 2009.0011.5626-2  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
IMPETRANTE: MARCIRIO MONTEIRO OLIVEIRA NETO  
ADVOGADO: JOAQUIM URCINO FERREIRA  
IMPETRADO: ATO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “I – Defiro o pedido de assistência judiciária em prol do impetrante. II – 
Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após a vinda, aos autos, as informações da 
parte impetrada. III – Notifique-se-a para prestar informações no prazo de dez dias. IV – 
Intimem-se. Palmas-TO, em 10 de novembro de 2009. (ass) Adelina Gurak – Juíza de 
Direito”.  

  

2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 
Públicos 

  
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  

 
Ficam as partes abaixo identificadas, INTIMADAS dos atos a seguir, nos termos do Art. 

236 do CPC:  
 

AUTOS: 0072/99  
Ação: REVISIONAL DE CÁLCULOS CUMULADA COM DESTITUTÓRIA DE DÉBITOS  
Requerente: SUPERMERCADO O CAÇULINHA  
Adv.: WALDINEY GOMES DE MORAIS – OAB/TO 601  
Requerido: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, e de tudo que dos autos constam, nos termos do 
artigo 269, I, CPC, rejeito a preliminar de inépcia e julgo parcialmente procedente os 
pedidos formulados pela parte autora e determino que a dívida junto ao Estado informada 
às fls. 58 dos autos conexos, seja devidamente revisionada, em liquidação, com a adoção 
dos seguintes parâmetros fixados nessa sentença: a) juros de mora de 1% ao mês 
conforme artigo 161 do CTN, sem qualquer tipo de capitalização mensal ou anual, caso o 
Estado não utilize o índice Selic; b) Aplicação única de Taxa selic sem cumulação do juros 
de mora de 1% (um por cento ao mês), caso o Estado aplique esta taxa no índice de 
correção dos seus impostos; c) Adoção do percentual de multa de 10% (dez por cento) 
nos termos preconizados por esta sentença; Indefiro o pedido da entrega da apólice dos 
autos 1832/98 considerando que nestes autos em conexão julguei, nessa mesma data, 
pela improcedência do pedido. Considerando a procedência parcial dos pedidos 
formulados na presente ação, aplico o artigo 21 do CPC. Submeto ao reexame necessário. 
Publique-se, Registre-se, Intime-se e Cumpra-se. Palmas, 20/10/2009. Ass. Luciana Costa 
Aglantzakis – Juíza auxiliar da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 0071/99  
Ação: CAUTELAR DE CAUÇÃO  
Requerente: SUPERMERCADO O CAÇULINHA LTDA  
Adv.: WALDINEY GOMES DE MORAIS – OAB/TO 601  
Requerido: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, e de tudo que constam dos presentes autos, nos 
termos do artigo 269, I, CPC, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial, 
pela parte autora. Em razão da sucumbência, condeno a requerente, nas despesas, 
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 
valor da causa. Publique-se, Registre-se, Intime-se e Cumpra-se. Palmas, 20/10/2009. 
ass. Luciana Costa Aglantzakis – juíza auxiliar da 2ª V.F. F. R. P.”  

 
AUTOS: 2009.0010.1528-6  
Ação: AÇÃO POPULAR  

Requerente: FLORISMAR DE PAULA SANDOVAL  
Adv.: FLORISMAR DE PAULA SANDOVAL – OAB/TO 1329  
Requerido: O ESTADO DO TOCANTINS E OUTROS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, sem maiores digressões, hei por bem em indeferir, 
como de fato indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 
nos termos do artigo 267, inciso I, cc. Artigo 295, I, todos do Código de Processo Civil. 
Decorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, arquivem-se os autos. Sem 
custas processuais e sem honorários advocatícios por não vislumbrar a ocorrência de má-
fé. Publique-se, Registre-se, Intimem-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 26 de outubro de 
2.009. Ass. Sandalo Bueno do Nascimento – juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2005.0000.6842-1  
Ação: DECLARATÓRIA  
Requerente: ISABEL TEIXEIRA NOLETO  
Adv.: MARCELO AZEVEDO DOS SANTOS – OAB/TO 2.342-A  
Requerido: O ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, alicerçado no que dispõe o art. 269, incisos I e II, do 
Código de Processo Civil, hei por bem em julgar, como de fato julgo procedentes os 
pedidos formulados nos autos, a fim de declarar o direito da autora de não ver reduzidos 
os valores de sua gratificação representativa, em razão do direito adquirido que lhe 
assiste, o que faço para condenar o Estado do Tocantins ao pagamento da diferença de 
R$ 175,93 (cento e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), levada a efeito nos 
proventos da autora, desde junho de ano de 2001 até a correção dos valores feita pelo 
requerido em agosto do ano de 2005. Os valores em tela deverão ser apurados através de 
cálculo do contador, incidindo, todavia, sobre os mesmos, os juros legais e correção 
monetária a partir da supressão mensal (Súmula 43 e 54, do STJ), sendo os juros 
aplicados no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês até 11 de janeiro de 2003, e, a 
partir daí, juros de 1% (um por cento) ao mês. Condeno o requerido ao pagamento das 
custas processuais, ficando este, todavia, isento, por se tratar da Fazenda Pública 
Estadual, bem como ao pagamento da verba honorária, a qual em obediência aos 
parâmetros preconizados nos § 3º e 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil, arbitro em 
R$ 800,00 (oitocentos reais). Deixo de recorrer de oficio, tendo em vista o disposto no art. 
475, § 2º, do CPC, que trata da não aplicação do duplo grau de jurisdição sempre que a 
sentença proferida contra o Estado não exceder a 60 (sessenta) salários mínimos. Após o 
trânsito em julgado desta sentença, cumpridas as formalidades legais, e dadas as devidas 
baixas de estilo, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se, 
Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se. Palmas, 20 de outubro de 2009. Ass. Ass. Sandalo 
Bueno do Nascimento – juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 1.127/00  
Ação: REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO PELO RITO 
SUMÁRIO  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: JOSÉ ANTONIO PEREIRA MESQUITA  
Adv.:  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, e de tudo que constam dos presentes autos, nos 
termos do artigo 269, I, CPC, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição 
inicial, para condenar JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MESQUITA, a ressarcir ao Estado do 
Tocantins o valor de R$ 350,01 (trezentos e cinqüenta reais e um centavos), com juros de 
mora e correção monetária. Em razão da sucumbência, condeno o requerente, nas custas 
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa. Publique-se, Registre-se, Intime-se e Cumpra-se. Palmas 20/10/2009. Ass. Ass. 
Sandalo Bueno do Nascimento – juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2005.0001.7329-2  
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
Embargante: CHEVRON BRASIL LTDA  
Adv.: MAURO JOSÉ RIBAS E OUTROS  
Embargado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Recebo os embargos, ficando suspensa a execução fiscal em apenso. Ao 
embargado, para impugnação, no prazo legal (art. 17, da Lei nº 6.830/80). (...). Palmas, 24 
de setembro de 2009. (ass) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
VFFRP”.  

 
AUTOS: 2005.0001.7341-1  
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
Embargante: CHEVRON BRASIL LTDA  
Adv.: MAURO JOSÉ RIBAS E OUTROS  
Embargado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Recebo os embargos, ficando suspensa a execução fiscal em apenso. Ao 
embargado, para impugnação, no prazo legal (art. 17, da Lei nº 6.830/80). (...). Palmas, 24 
de setembro de 2009. (ass) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
VFFRP”.  

 
AUTOS: 2004.0000.6880-6  
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
Exeqüente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Executado: TEXACO BRASIL S/A PRODUTOS DE PETRÓLEO  
Adv.: MAURO JOSÉ RIBAS E OUTROS  
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...). ANTE O EXPOSTO, estando cumprida a obrigação pelo pagamento, 
homologo o pedido de extinção formulado pelo exeqüente, com fulcro nos artigos 794, I, e 
795 do Código de Processo Civil, o que faço para julgar, como de fato julgo por sentença 
extinta a obrigação, para determinar as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 
Nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80, ficam as partes dispensadas dos ônus 
sucumbenciais. Sobrevindo o trânsito em julgado, proceda a escrivania o desapensamento 
do presente feito, com o seu posterior arquivamento, após as baixas e anotações de estilo. 
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Publique-se, registre-se, intimem-se e Cumpra-se. Palmas, 24 de setembro de 2009. (ass) 
Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 195/99  
Ação: SUMARÍSSIMA DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE 
VEÍCULO  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: ANTÔNIO FERREIRA DIAS  
Adv.: FÁBIO BEZERRA DE MELO PEREIRA – OAB-TO 3990, JULIANA BEZERRA DE 
MELO PEREIRA – OAB-TO 2674  
Sentença: “(...). ANTE O EXPOSTO, e de tudo que constam dos presentes autos, nos 
termos do artigo 269, I, CPC, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, para 
condenar ANTÔNIO PEREIRA DIAS a ressarcir ao Estado do Tocantins o valor de R$ 
5.066,00 (cinco mil e sessenta e seis reais), acrescidos de juros de mora e correção 
monetária. Em razão da sucumbência, condeno o requerente, nas despesas e custas 
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa. Publique-se, registre-se, intime-se e Cumpra-se. Palmas, 20/10/2009> (As) Luciana 
Costa Aglantzakis – Juíza Auxiliar da 2ª VFFRP”  

 
AUTOS: 1670/01  
Ação: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  
Requerente: UBIRATAN CATTABRIGA ZACCHE  
Adv.: BENEDITO GONÇALVES DOS SANTOS – OAB-TO618  
Requerido: AGÊCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS – AD-
TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, e de tudo que constam dos presentes autos, nos 
termos do artigo 267, VI, CPC, extingo o processo sem resolução do mérito acolhendo a 
preliminar de ilegitimidade passiva. Em razão da sucumbência, condeno o requerente, nas 
despesas e custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da causa. Autorizo à parte autora a proceder o levantamento do valor 
depositado às fls. 34. Publique-se, registre-se, intime-se e Cumpra-se. Palmas, 
20/10/2009> (As) Luciana Costa Aglantzakis – Juíza Auxiliar da 2ª VFFRP”  

 
AUTOS: 2009.0010.8594-2  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: JOSÉ DA PAIXÃO SIQUEIRA  
Adv.: FRANCISCO JUNIO OLIVEIRA ANTUNES – OAB-TO 4076  
Impetrado: ATO DO PRESIDENTE DO NATURATINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão:”(...) ANTE O EXPOSTO, hei por bem em conceder a liminar pleiteada, para 
determinar a restituição do veículo ao impetrante, na condição de fiel depositário, 
porquanto dele não poderá se desfazer até o julgamento final da lide, e com o 
compromisso de não utilizá-lo na prática de nova infração, devendo a escrivania lavrar o 
termo respectivo, intimando-o para firma-lo, caso aceite o encargo. Após o que, oficie-se a 
autoridade impetrada determinando a imediata liberação do veículo, mediante 
apresentação do Termo de Fiel Depositário em favor do impetrante. Em seguida, notifique-
se a autoridade inquinada coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 
informações devidas. Notifique-se e cumpra-se. Palmas, em 21 de outubro de 2009. (As) 
Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”  

 
AUTOS: 2341/02  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DO 
TOCANTINS  
Adv.: MARCELO CESAR CORDEIRO – OAB-TO1556-B, RICARDO AYRES DE 
CARVALHO – OAB-TO 171-E  
Impetrado: ATO DA CHEFIA DO NÚCLEO DO PROCON DE PALMAS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença:”(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente do término das atividades do estabelecimento comercial acima mencionado, 
hei por bem em julgar, como de fato julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, 
fundamentado nas disposições do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Custas Ex Lege. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 
praxe. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Palmas, em 20 de outubro de 
2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”  

 
AUTOS: 1697/01  
Ação: DANOS MORAIS POR FATO DE OUTREM  
Requerente: JOSUEL DE JESUS DE SÁ SOARES  
Adv.: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA – OAB-TO1694-B  
Requerido: MUNICÍPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTÔNIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, com base na livre apreciação das provas, e no 
princípio do livre convencimento motivado, principalmente, na teoria da responsabilidade 
objetiva e secundariamente em tudo o que mais dos autos consta e que me foi dado a 
examinar, julgo totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor. Com fulcro no 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o presente feito, com resolução 
de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios 
que arbitro em R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), tendo como parâmetro o disposto 
no parágrafo 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. Entretanto, por ser a mesma 
beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, o pagamento de tais valores deve obedecer 
ao disposto no art. 12, da Lei º 1060/50. (...) Após o trânsito em julgado desta sentença, 
remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. 
Palmas, 20 de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 
2ª VFFRP”  

 
AUTOS: 572/99  
Ação: Ação Anulatória de Autuação Fiscal  
Requerente: Milhomens e Soares Ltda  
Adv.: Dr. Vanderley Aniceto de Lima e Dr.ª Maria de Jesus da Costa e Silva  
Requerido: O Estado do Tocantins  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  

Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, fundamentado nas disposições do artigo 269, inciso I, 
do Código de Processo Civil, hei por bem em julgar, como de fato julgo improcedente o 
pedido contido na exordial, o que ora faço para declarar extinto o feito, com resolução do 
mérito, bem como para condenar a parte autora no pagamento das custas judiciais e 
honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
demanda. Sobrevindo o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas 
de estilo. Publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se. Palmas, 06 de outubro de 
2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento - Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS Nº 2004.0000.3024-8  
Ação: CAUTELAR INOMINADA  
Requerente: ANA CAROLINA FARINHA DAS NEVES  
Advogado : DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ABADIA DE CARVALHO  
Requerido : CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS/ULBRA  
Advogado : DR. JOSUÉ PEREIRA AMORIM  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da conclusão do curso superior pretendido pela requerente, hei por bem em 
julgar, como de fato julgo extinto os feitos, sem resolução do mérito, fundamentado nas 
disposições do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Extraiam-se cópias da 
presente sentença para posterior juntada nos autos principais. Custas ex lege. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-
se, intime-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 29 de outubro de 2.009. (As) Sandalo Bueno do 
Nascimento - Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS Nº 2004.0001.0436-5  
Ação: DECLARATÓRIA  
Requerente: ANA CAROLINA FARINHA DAS NEVES  
Advogado : DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ABADIA DE CARVALHO  
Requerido : CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS/ULBRA  
Advogado : DR. JOSUÉ PEREIRA AMORIM  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da conclusão do curso superior pretendido pela requerente, hei por bem em 
julgar, como de fato julgo extinto os feitos, sem resolução do mérito, fundamentado nas 
disposições do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Extraiam-se cópias da 
presente sentença para posterior juntada nos autos principais. Custas ex lege. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-
se, intime-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 29 de outubro de 2.009. (As) Sandalo Bueno do 
Nascimento - Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS Nº 2009.0007.5611-8  
Ação: PEDIDO DE REGISTRO DE NASCIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL  
Requerente : MARIA DE LOURDES SILVA  
SENTENÇA: (...) ANTE O EXPOSTO, estando feito em termos, defiro a postulação para 
determinar ao Sr. Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da circunscrição do 
domicílio da requerente, que proceda o assento do nascimento de MARIA DE LOURDES, 
na forma e com os dados constantes da inicial. Expeçam-se pois o competente mandado, 
devidamente instruído com cópia da inicial, dos documentos que a acompanham e da 
presente sentença, para cumprimento imediato, com posterior remessa a este juízo da 
certidão respectiva. Publique-se, registre-se, intimem-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 22 
de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento - Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P”  

 
AUTOS: 2009.0002.0301-1  
Ação: REGISTRO / RETIFICAÇÃO DE ÓBITO  
Requerente: FELISMINA MARIA MEDEIROS GOMES  
Adv.: DANIEL DOS SANTOS BORGES – OAB-TO 2238  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando o feito em termos, defiro a postulação para 
determinar ao Sr. Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Taquaralto, Comarca 
de Palmas, que proceda a retificação do Registro de Óbito de GISMAR GOMES, fazendo 
constar que o mesmo era casado com a Srª. Felismina Maria Medeiros Gomes, nos 
termos da inicial, mantendo-se os demais dados inalterados, por entender que a alteração 
não implica em prejuízos a terceiros. (...) Sem Custas. Publique-se, registre-se, intimem-se 
e cumpra-se. Palmas, em 22 de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – 
Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 2009.0007.4297-4  
Ação: REGISTRO DE ÓBITO FORA DO PRAZO LEGAL  
Requerente: JOSÉ PEREIRA DE LIMA  
Adv.:  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos legais, hei por bem em 
determinar, como de fato determino ao Sr. Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, 
da circunscrição do domicílio do falecido, que proceda o assento de óbito de FRANCISCO 
PEREIRA LIMA, na forma e com os dados constantes da inicial e documentos que a 
acompanham. (...) sem custas. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Palmas, 
em 21 de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
VFFRP”.  

 
AUTOS: 1.747/02  
Ação: ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO  
Requerente: RONILDO ARAÚJO MESQUITA  
Adv.: ZACARIAS ALVES DA GUARDA – OAB/TO 228 E JUAREZ RIGOL DA SILVA 
OAB/TO 606  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Defiro o pedido formulado à fl. 78. Cumpra-se. Palmas-TO, 28 de outubro de 
2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 3.875/03  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
Requerente: MUNICÍPIO DE PALMAS  
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Requerido: REOSIVAN PEREIRA DOS SANTOS  
Adv.: JOSÉ ORLANDO PEREIRA OLIVEIRA – OAB/TO Nº 1.063  
Despacho: “Intimem-se as partes para, em tríduo, especificarem as provas que ainda 
pretendem produzir. Pls., 4/11/09. (ass) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito”.  
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AUTOS: 021/99  
Ação: INDENIZAÇÃO  
Requerente: PEDRO GOMES MONTEIRO  
Adv.: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO – OAB/TO Nº 1.555 e OUTRO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Sobre a proposta de honorários periciais (fls. 68), ouça-se as partes, em cinco 
dias. I. Pls., 27.10.09. (ass) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS: 2005.0003.8407-2  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
Adv.: DEFENSOR IA PÚBLICA  
Impetrado: PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA 
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, denego a segurança pleiteada, tornando sem efeito a 
liminar outrora concedida (fls. 33/34), e, de conseqüência, julgo extinto o feito, com 
resolução de mérito, fundamentado nas disposições do art. 269, I, do Código de Processo 
Civil. Custas pela parte impetrante, isentando-a do pagamento por postular sob o pálio da 
assistência judiciária gratuita. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula n. 
105 do STJ e da Súmula 512 do STF. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 
com as cautelas de estilo. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Palmas, 27 de 
outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”  

 
AUTOS: 1694/01  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: ADONAI SOARES CARNEIRO  
Adv.: LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO – OAB-PE 656-B  
Impetrado: SR. COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA E SR. GERENTE DE COBRANÇA – 
CODAT/SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando presentes os pressupostos legais e 
demonstrada a violação a direito líquido e certo, hei por bem em conceder, como de fato 
concedo a segurança pleiteada, o que ora faço para confirmar a liminar deferida às fls. 
30/32, tornando-a definitiva.  

 
AUTOS: 2009.0004.2237-6  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: MUNICÍPIO DE LAJEADO-TO  
Adv.: LUCIANO MACHADO PAÇÔ – OAB/GO Nº 23.262 e OUTRO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Litisconsorte Passivo: MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO  
Adv.: ANA ROSA TEIXEIRA ANDRADE – OAB/TO Nº 2.450 e OUTRO  
Decisão: “(...). Indefiro o pedido de fls. 400/401, porquanto os repasses referentes aos 
meses pretéritos, evidentemente, não podem ser alcançados pela decisão proferida em 
02/10/2009. Ademais, eventuais diferenças poderão ser objeto de apuração, após o 
trânsito em julgado da sentença de mérito, se procedente. Em prosseguimento, determino 
a intimação das partes para especificar as provas que ainda pretendem produzir, em 
tríduo. (...). Palmas-TO, em 05 de novembro de 2009. (ass) Sandalo Bueno do Nascimento 
– Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 2009.0009.5859-4  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: SINDICATO DO TURISMO E HOSPITALIDADE DO ESTADO DO 
TOCANTINS - SINDHORB  
Adv.: MÁRCIO AUGUSTO RAMOS TINOCO – OAB/PI Nº 3.447, VINICIUS RIBEIRO 
ALVES CAETANO – OAB/TO Nº 2.040  
Impetrado: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Decisão: “(...). ANTE O EXPOSTO, amparado no que dispõe o art. 5º, inciso II, da 
Constituição Federal, hei por bem em conceder, como de fato concedo a segurança, 
liminarmente, o que ora faço para determinar à autoridade impetrada que, doravante, se 
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS devido pelas associadas do impetrante, as 
parcelas referentes à demanda reservada de energia elétrica não consumida pelas 
referidas empresas, de modo a evitar a ineficácia da medida, caso seja concedida a 
segurança ao final. Intime-se o impetrante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
apresentar a segunda via da petição inicial, devidamente instruída com os documentos 
que a acompanham. (...). Palmas, em 5 de novembro de 2009. (ass) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 1694/01  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: ADONAI SOARES CARNEIRO  
Adv.: LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO – OAB-PE 656-B  
Impetrado: SR. COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA E GERENTE DE COBRANÇA – 
CODAT / SECRETARIA DA FAZENDA DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando presentes os pressupostos legais e 
demonstrada a violação a direito líquido e certo, hei por bem em conceder, como de fato 
concedo a segurança pleiteada, o que ora faço para confirmar a liminar deferida às fls. 
30/32, tornando-a definitiva. Determino, ainda, que após o trânsito em julgado da presente 
sentença, sejam os autos arquivados com as devidas baixas. Oficie-se a autoridade 
apontada como coatora, ou quem suas vezes o fizer, dando-lhe inteira ciência desta 
sentença. Custas pela parte impetrada, na forma de reembolso. Sem condenação em 
honorários, de acordo com a Súmula nº. 105, do STJ, e 512, do STF. Decorrido prazo de 
recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o 
estabelecido no art. 14, § 1º, da Lei nº. 12.016 de 7 de agosto de 2009. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 06 de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno 
do Nascimento – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS: 1691/01  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  

Impetrante: LUSANETE COSTA CASTRO  
Adv.: VALDIRAM C. DA ROCHA SILVA – OAB-TO 1871, VINÍCIUS COELHO CRUZ – 
OAB-TO 1654  
Impetrado: ATO DO COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) Na confluência do exposto, estando presentes os pressupostos legais e 
demonstrada a violação a direito líquido e certo, hei por bem em conceder, como de fato 
concedo a segurança pleiteada pela parte impetrante, para determinar que a autoridade 
impetrada suspenda a restrição no cadastro de pessoa física da impetrante (CPF), em 
razão do débito discutido nestes autos, não sendo o mesmo óbice a mesma a expedir 
Certidão Negativa de Débitos Tributários. Incabível condenação ao pagamento de 
honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 
do Superior Tribunal de Justiça. Custas pela impetrada. Remeta-se cópia da presente 
sentença à autoridade impetrada. Dê-se ciência da presente sentença ao Ministério 
Público. Transcorrido o prazo para recursos voluntários, na eventualidade de não serem 
interpostos, cumpra-se o disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº. 12.016/09, remetendo-se os 
autos ao subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com as cautelas 
devidas, para o devido reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-
se. Palmas, 2 de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito”.  

 
AUTOS: 2005.0001.2423-2  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: NANDEARA LOPES ALVES  
Adv.: DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ABADIA DE CARVALHO  
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  
Adv.: ANTÔNIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da efetivação da posse, hei por bem em julgar, como de fato julgo extinto o 
feito, sem resolução do mérito, fundamentado nas disposições do artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 
29 de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
VFFRP”.  

 
AUTOS: 2009.0011-0656-7  
Ação: DECLARATÓRIA DE NULIDADE  
Requerente: DAVYD CHRISTYAN DE MENEZES FERREIRA LEAL, MIRELLA LUNA 
BRAUN GIOVANETTI  
Adv.: MAURICIO HAEFFNER – OAB-TO 3245  
Requerido: MUNICÍPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTÔNIO LUIZ COELHO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Decisão: “(...) Ante o exposto, fundamentado nas disposições do art. 273, e do art. 798, 
ambos do Código de Processo Civil, e presentes os requisitos ante exposto, 
fundamentado nas disposições do 7º do art. 273, e do art. 798, ambos do Código de 
Processo Civil, e presentes os requisitos de lei, hei por bem em indeferir, como de fato 
indefiro o pedido de tutela antecipada, mas, de oficio, converto-o em medida cautelar, o 
que ora faço para suspender os efeitos da portaria nº. 148/PGM/2009, determinando ao 
município de Palmas que proceda imediato o retorno dos requerentes as funções 
anteriormente exercidas pelos mesmos, restituindo a situação dos autores ao “Status quo 
ante”, sem o prejuízo dos seus vencimentos, até o julgamento final da lide ou nova 
deliberação deste juízo, Sob pena da lei incorrer em multa, que arbitro em R$ 200,00 
(Duzentos Reais) Por dia de descumprimento, reversível em favor dos autores expeça-se 
o mandado para cumprimento imediato desta decisão dando prosseguimento ao feito, cite-
se o Município requerido, para, caso queira contestar a presente lide, no prazo e com as 
advertências da lei Intimem-se e cumpra-se . Palmas-TO, em 06 de novembro de 2009. 
(ass) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 2005.0003.2439-8  
Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS  
Requerente: RAIMUNDA REIS DE OLIVEIRA  
Adv.: JOSÉ ABADIA DE CARVALHO – Defensor Público  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...). ANTE O EXPOSTO, inexistindo qualquer justificativa plausível para a 
venda daquilo que não lhe pertencia ou que não poderia entregar, hei por bem em acolher 
a pretensão inicialmente deduzida para condenar, como de fato condeno o Estado do 
Tocantins a indenizar a autora, Raimunda Reis de Oliveira, pagando-lhe o valor que 
corresponde à média das avaliações colacionadas, ou seja, a importância de R$ 32.500,00 
(trinta e dois mil e quinhentos reais), corrigida a partir do ajuizamento da lide, a título de 
perdas suportadas pela autora em decorrência da valorização do imóvel, por ela não 
usufruída, em razão da devolução do imóvel ao primitivo ocupante levada a efeito pelo 
ente federado requerido. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa corrigido, em favor do defensor da autora. Custas ex vi legis. Inexistindo recurso 
voluntário, submeta-se a sentença ao reexame necessário (artigo 475, inciso I, do Código 
de Processo Civil). Publique-se, registre-se, intimem-se e CUMPRA-SE. Palmas-TO, em 
06 de novembro de 2009. (ass) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
VFFRP”.  

 
AUTOS: 2004.0001.0577-9  
Ação: REPETIÇÃO DE INDÉBITO  
Requerente: DIRCELIA MARIA NETO CURADO, ELEUZA PERES NAVES COSTA  
Adv.: HENRIQUE JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS – OAB-TO 2228  
Requerido: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCNATINS - 
IGEPREV  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, tendo em vista a avença formalizada pelas partes, 
conforme se depreende do documento de fls. 48 e 50, hei por bem em homologar, como 
de fato homologo os referidos acordos, para que surtam os efeitos jurídicos pretendidos, o 
que ora faço, para julgar extinto o feito, com resolução de mérito, fundamentado nas 
disposições do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pelas 
partes requerentes, isentando-as do pagamento por postularem sob o pálio da assistência 
judiciária gratuita. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Palmas, em 7 de 
outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  
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AUTOS: 2004.0000.8095-4  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: BANCO DO BRASIL S/A  
Adv.: LUIS FERNANDO CORREA LORENÇO – OAB-TO 2117  
Impetrado: COORDENADORA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, denego a segurança pleiteada, tornando sem efeito a 
liminar outrora concedida (fls. 111/113), apreciando a lide com resolução de mérito, 
fundamentada nas disposições do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas 
pela parte impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da 
Súmula n. 105 do STJ e da Súmula 512, do STF. após o trânsito em julgado, arquivem-se 
os autos com as cautelas de estilo. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 
Palmas, em 02 de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 1445/02  
Ação: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  
Requerente: JOSÉ TARCISO DE MELO  
Adv.: EDER BARBOSA DE SOUSA – OAB/TO 2.077-A  
Requerido: O ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) ANTE O EXPOSTO, recebo os embargos, por próprios e tempestivos, 
todavia, inexistindo qualquer omissão a ser elucidada no decisum, alternativa não resta a 
este juízo, a não ser julgar, como de fato julgo improcedentes os embargos opostos, o que 
ora faço para manter incólume a sentença embargada. Extraia-se cópia da presente 
decisão e da sentença de fls. 11/119, para posterior juntada nos autos da Ação de 
Oposição nº 1725/02, em apenso. Custas pelo embargante, isentando-o do pagamento 
por postular sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Palmas, em 28 de 
outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 1725/02  
Ação: OPOSIÇÃO  
Opoentes: ROMEU BAUM E JOANA BAUM  
Adv.: ADÉLIO ALVES MOURA – OAB/TO 3.531  
Oposto: O ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: : “(...) ANTE O EXPOSTO, recebo os embargos, por próprios e tempestivos, 
todavia, inexistindo qualquer omissão a ser elucidada no decisum, alternativa não resta a 
este juízo, a não ser julgar, como de fato julgo improcedentes os embargos opostos, o que 
ora faço para manter incólume a sentença embargada. Extraia-se cópia da presente 
decisão e da sentença de fls. 11/119, para posterior juntada nos autos da Ação de 
Oposição nº 1725/02, em apenso. Custas pelo embargante, isentando-o do pagamento 
por postular sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Palmas, em 28 de 
outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2005.0000.6090-0  
Ação: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E/ OU MATERIAIS  
Requerente:JONAS RAFAEL DE SOUSA BRITO  
Adv.: MARCELO SOARES OLIVEIRA – OAB/TO 1.694B  
Requerido: O ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) Não vislumbro nulidades ou eivas que possam inviabilizar o julgamento, daí 
porque, declaro saneado o feito. Defiro a produção de prova oral em audiência, requerida 
pelo autor. Defiro o pedido de expedição de oficio ao Instituto Médico Legal solicitando o 
envio de cópia do Laudo de Exame de Corpo de Delito, caso tenha sido confeccionado, no 
prazo de 10 dias. Indefiro o pedido de expedição de oficio à Corregedoria da Polícia Civil, 
conquanto a própria parte pode formular o pedido e, em caso de não atendimento, poderá 
valer-se do instrumental jurídico disponível no ordenamento para assegurar o direito de 
acesso ao autos administrativos em questão. Fixo como pontos controvertidos, sobre os 
quais deverá incidir a prova testemunhal, que deverá ser arrolada no prazo e na forma da 
lei, a existência do fato tido por ilícito e a responsabilidade atribuída aos agentes públicos 
vinculados ao ente federado requerido. Designo audiência de conciliação ou instrução e 
julgamento para o dia 18/02/2010, às 14:30 horas, devendo a escrivania providenciar a 
intimação das testemunhas porventura arroladas e das partes para depoimento pessoal e 
de seus procuradores. Dê-se ciência ao Ministério Público, intimem-se e cumpra-se. 
Palmas, em 29 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2004.0001.0191-9  
Ação: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E/ OU MATERIAIS  
Requerente: JOSÉ PEREIRA FERREIRA  
Adv.: MARCELO SOARES OLIVEIRA – OAB/TO 1.694-B  
Requerido: O ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) Não havendo nulidades, tampouco questões preliminares a serem 
apreciadas, declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido, a ocorrência do dano 
moral e estético advindo da ação policial. Defiro a produção de prova testemunhal. 
Designo o dia 11.03.2010, às 14:30 horas para audiência de instrução e julgamento, 
oportunidade em que as partes poderão conciliar-se. As partes deverão apresentar seu rol 
de testemunhas em até 20 dias anteriores à audiência de instrução e julgamento, nos 
termos do artigo 407, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de prova pericial, vez 
que os fatos são passiveis de comprovação mediante a produção de prova testemunhal já 
designada, facultando às partes, entretanto, nos termos do Art. 427, do CPC, a 
apresentação, em 20 (vinte) dias, de pareceres técnicos ou outros documentos 
elucidativos, que possam de algum modo contribuir para o julgamento da causa, bem 
como a inquirição de técnicos por ocasião da audiência de instrução. Dê-se ciência às 
partes. Dou o feito por saneado. Intimem-se e Cumpra-se. Palmas, 02 de outubro de 2009. 
(AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 1384/00  
Ação: NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE EMBARGO  
Requerente: MUNICIPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIS COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  

Requerido: ANTONIO PROPÍCIO AGUIAR FRANCO FILHO  
Adv.: LINDINALVO LIMA LUZ – OAB/TO 1250-B – ENEAS RIBEIRO NETO – OAB/TO 
1434-B – AMARANTO TEODORO MAIA – OAB/TO 2242  
Decisão: “(...) Por próprio e tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto pelo 
Município de Palmas (fls. 77/84), em seus efeitos legais. Intime-se a parte apelada para 
apresentar suas contra-razões, no prazo e na forma da lei. Juntadas estas aos autos, 
colha-se o parecer do Ministério Público. Após, encaminhem-se estes autos à Superior 
Instância, com as homenagens de estilo. Intimem-se e Cumpra-se. Palmas, em 27 de 
outubro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 3854/03  
Ação: DECLARATÓRIA C/C RECEBIMENTO DE PENSÃO  
Requerente: ANTÔNIO PEREIRA COSTA  
Adv.: FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES – OAB/TO 413-A E OUTROS  
Requerido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “Por próprio e tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto pelo Estado 
do Tocantins (fls. 91/96), em seus efeitos legais. Intime-se a parte apelada para apresentar 
suas contra-razões, no prazo e na forma da lei. Juntadas estas aos autos, colha-se o 
parecer do Ministério Público. Após, encaminhem-se estes autos à Superior Instância, com 
as homenagens de estilo. Intimem-se e cumpra-se. Palmas, em 28 de outubro de 2.009. 
(AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 4251/03  
Ação: DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL COM PEDIDO 
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  
Requerente: TOCANTINS – TRANSPORTE E TURISMO LTDA  
Adv.: ESLY BARBOSA CALDEIRA GOMES – OAB/TO 4.388  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “Por próprio e tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto pela parte 
requerente, em seus efeitos legais. Intime-se a parte apelada para apresentar suas contra-
razões, no prazo e na forma da lei. Juntadas estas aos autos, colha-se o parecer do 
Ministério Público. Após, encaminhem-se estes autos, com as homenagens deste Juízo, 
ao Egrégio Tribunal de Justiça, para os fins de mister. Intimem-se e cumpra-se. Palmas, 
em 07 de outubro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2005.0001.2423-2  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR  
Impetrante: NANDEARA LOPES ALVES  
Adv.: JOSÉ ABADIA DE CARVALHO – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS  
Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da efetivação da posse, hei por bem em julgar, como de fato julgo extinto o 
feito, sem resolução do mérito, fundamentação nas disposições do artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se e CUMPRA-SE. 
Palmas, em 29 de outubro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 0727/99  
Ação: COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E ABUSO DE 
AUTORIDADE  
Requerente: VIAÇÃO PARAISO LTDA  
Adv.: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO – OAB/TO 1340-B E OUTROS  
Requerido: RÁPIDO AMAZONAS LTDA  
Adv.: MARCONDES DA SILVEIRA FIGUEIREDO – OAB/TO 643-A  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, por desídia da parte autora, julgo extinta a ação, sem 
resolução do mérito, com amparo no artigo 267, incisos II, III e § 1º, do Código de 
Processo Civil, o que faço para determinar o arquivamento dos autos com as cautelas de 
praxe. Publique-se, registre-se, intimem-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 28 de outubro de 
2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2005.0000.2699-0  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR  
Impetrante: CONSTRUMIL – CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA  
Adv.: DALMO ROGÉRIO S. DE ALBUQUERQUE – OAB/DF 10.010  
Impetrado: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA  
Adv.: GERCY SATLHER LACERDA – OAB/MG 21.123  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da efetivação da posse, hei por bem em julgar, como de fato julgo extinto o 
feito, sem resolução do mérito, fundamentado nas disposições do artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se e CUMPRA-SE. 
Palmas, em 29 de outubro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 572/99  
Ação: ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO FISCAL  
Requerente: MILHOMENS E SOARES LTDA  
Adv.: KLENIA ARAUJO VALADARES – OAB/TO 1594 E OUTROS  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, fundamentado nas disposições do artigo 269, inciso I, 
do Código de Processo Civil, hei por bem em julgar, como de fato julgo improcedente o 
pedido contido na exordial, o que ora faço para declarar extinto o feito, com resolução do 
mérito, bem como para condenar a parte autora no pagamento das custas judiciais e 
honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
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demanda. Sobrevindo o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas 
de estilo. Publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se. Palmas, 06 de outubro de 
2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 2004.0000.3024-8  
Ação: CAUTELAR INOMINADA  
Requerente: ANA CAROLINA FARINHA DAS NEVES  
Adv.: MARIA DO CARMO COTA – OAB/TO 239  
Requerido: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS - ULBRA  
Adv.: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM – OAB/TO 790  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da conclusão do curso superior pretendido pela requerente, hei por bem em 
julgar, como de fato julgo extinto os feitos, sem resolução do mérito, fundamentado nas 
disposições do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Extraiam-se cópias da 
presente sentença para posterior juntada nos autos principais. Custas ex lege. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-
se, intime-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 29 de outubro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 2004.0001.0436-5  
Ação: DECLARATÓRIA  
Requerente: ANA CAROLINA FARINHA DAS NEVES  
Adv.: MARIA DO CARMO COTA – OAB/TO 239  
Requerido: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS - ULBRA  
Adv.: JOSUÉ PEREIRA AMORIM – OAB/TO 790  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da conclusão do curso superior pretendido pela requerente, hei por bem em 
julgar, como de fato julgo extinto os feitos, sem resolução do mérito, fundamentado nas 
disposições do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Extraiam-se cópias da 
presente sentença para posterior juntada nos autos principais. Custas ex lege. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-
se, intime-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 29 de outubro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 2005.0001.6118-9  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: RENATA ALVES DOS REIS  
Adv.: LUCIELI LIMA NEGRI – OAB/TO 1986  
Impetrado: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da efetivação da posse, hei por bem em julgar, como de fato julgo extinto o 
feito, sem resolução do mérito, fundamentado nas disposições do artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se e CUMPRA-SE. 
Palmas, em 29 de outubro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 1880/02  
Ação: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  
Requerente: C. R. ALMEIDA S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
Adv.: SANDRO VICENTINI – OAB/TO 22.911 E OUTROS  
Assistente: HAFIL EMPREENDIMENTOS LTDA  
Adv.:CIRCE MARIA LEJAMBRE RODRIGUES – OAB/PR 9039  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, forte em tais razões e não tendo o requerido 
comprovado o pagamento das faturas nem impugnado a prestação dos serviços da autora, 
hei por bem em julgar, como de fato julgo procedentes os pedidos constantes da petição 
inicial, para condenar o Estado do Tocantins a pagar à autora, CR Almeida S/A 
Engenharia e Construções, os valores referentes à fatura de nº 114/94 (fls. 43), no valor 
de R$ 256.112,59 (duzentos e cinqüenta e seis mil, cento e doze reais e cinqüenta e nove 
centavos), apresentada em 14/11/1994, correspondente à 56ª medição (final), e, à nota de 
débito instrumentada pela fatura de nº 113/94 (fls. 46), no valor de R$ 832.298,54 
(oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinqüenta e quatro 
centavos), apresentada em 03/11/1994, correspondente à atualização monetária das 
faturas pagas com atraso no período de março/91 a junho/94, conforme planilha de fls. 
47/51, ambas oriundas do Contrato de Empreitada Para Execução de Obras e Serviços 
Necessários Para Implantação do Trecho Paraíso do Tocantins/Divinópolis (TO 364) 
Compreendendo Terraplanagem, Pavimentação e Obras de Arte de nº 035/89 (vide fls. 
14/32), as quais deverão ser acrescidas de correção monetária conforme contratado e 
juros de mora, estes calculados desde a apresentação (vencimento) das faturas, conforme 
previsto na cláusula sexta do contrato de empreitada, no percentual de 0,5% (meio por 
cento) ao mês até 11/01/2003, conforme dispunha o Código Civil de 1916, e, a partir daí, 
incidindo os juros legais de 1% (um por cento) ao mês, previsto no novo Código Civil 
Brasileiro, sendo que o valor total da condenação será determinado, nos termos do que 
preceitua o artigo 475-B, e seus §§, do Código de Processo Civil. Em conseqüência, 
declaro extinto o presente feito, com resolução do mérito, ex vi do artigo 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil, o que faço para condenar o requerido no ressarcimento das 
custas processuais adiantadas pela autora e na verba honorária que, em obediência aos 
parâmetros dos §§ 3º e 4º, do artigo 20, do mesmo Código de Processo Civil, arbitro em 
10% (dez por cento), sobre o valor da causa devidamente corrigido. Transcorrido o prazo 
para a interposição de recursos voluntários, e na eventualidade de não serem interpostos, 
por força do que preconiza o artigo 475 do Código de Processo Civil, determino a remessa 
dos presentes autos à Superior Instância para o reexame necessário. Publique-se, 
registre-se, intimem-se e CUMPRA-SE. Palmas-TO, em 23 de outubro de 2009. (AS) 
Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 4249/03  
Ação: ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA  
Requerente: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO TOCANTINS - 
ASMETO  

Adv.: VICTOR HUGO S. S. ALMEIDA – OAB/TO 3.085  
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, fundamentada nas disposições do art. 5º, LV, da 
Constituição Federal, hei por bem de julgar, como de fato julgo procedente a presente 
demanda, o que ora faço para determinar a anulação do Auto de Infração nº 1490011683, 
bem como dos efeitos dele decorrentes. Condeno o Município requerido no pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 465,00 (quatrocentos e 
sessenta e cinco reais). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 
cautelas de estilo. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do disposto 
no § 2º, art. 475, do CPC. Publique-se, registre-se, Intime-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 
02 de outubro de 2.009. (AS) Adelina Gurak – Juíza de Direito em substituição automática 
na 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 2005.0000.9672-7  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: AFONSO FRANCISCO DA SILVA  
Adv.: MARCELO AZEVEDO DOS SANTOS – OAB/TO 2.342-A  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS – (IGEPREV)  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, estando o feito em termos, HOMOLOGO por 
sentença o acordo formalizado entre as partes, nos termos da petição de fls. 62, para que 
surtam os efeitos jurídicos necessários, o que faço para extinguir o feito, com resolução do 
mérito, conforme preconiza o artigo 269, III do Código de Processo Civil. Nos termos do 
acordo, honorários e custas por parte do Requerente, sendo que, por ter litigado sob o 
pálio da justiça gratuita, fica o pagamento condicionado ao que prescreve o art. 12 da Lei 
nº 1.060/50. Cumpridas as determinações e não havendo mais requerimentos, arquivem-
se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 
Palmas, 07 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 
2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 3921/03  
Ação: MANDADO DO SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR  
Impetrante: SANSÃO PEREIRA LIMA  
Adv.: VALDIRAM C. DA ROCHA SILVA – OAB/TO 1.871  
Impetrado: SENHOR COMANDANTE DO 1º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO 
ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) Por todo o exposto, com base no artigo 1º da Emenda Constitucional nº 45, 
por ser a matéria de natureza absoluta, declino de ofício da competência para processar e 
julgar o presente feito e, de conseqüência, determino, a remessa dos presentes autos à 
Vara da Justiça Militar desta Comarca. Proceda-se às anotações de mister, com as 
devidas baixas na distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Palmas-TO, 06 de Outubro de 2009. 
(AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 4180/03  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR  
Impetrante: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS SERVIDORES MILITARES DO 
ESTADO DO TOCANTINS – ACS/TO  
Adv.: VALDIRAM C. DA ROCHA SILVA – OAB/TO 1.871 E OUTRO  
Impetrado: COMANDANTE DO CFAP – CENTRO DE FORMAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) Por todo exposto, com base no artigo 1º da Emenda Constitucional nº45, por 
ser a matéria de natureza absoluta, declino de ofício da competência para processar e 
julgar o presente feito e, de conseqüência, determino, a remessa dos presentes autos à 
Vara da Justiça Militar desta Comarca. Proceda-se às anotações de mister, com as 
devidas baixas na distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Palmas-TO, 06 de Outubro de 2009. 
(AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 95/99  
Ação: ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO C/C PERDAS E DANOS  
Requerente: BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S/A  
Adv.: ALMIR SOUSA DE FARIA – OAB/TO 1.705-B E OUTRO  
Requerido: O ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: ANTONIO PALAZZO  
Requerido: SEBASTIÃO RIBEIRO FINHOLDT  
Despacho: “Ante a escusa da ilustre curadora especial do réu Sebastião Ribeiro Finholdt 
(fls. 459), nomeio em substituição o Dr. José abadia de Carvalho, Defensor Publico. 
Intime-se o pessoalmente da presente nomeação, abrindo-se-lhe vista dos autos para os 
fins de mister. Cumpra-se. Palmas, em 07 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 382/99  
Ação: INDENIZAÇÃO  
Requerente: JOVACI CARVALHO DO NASCIMENTO  
Adv.: EDNEY VIEIRA DE MORAES – DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para dar andamento ao 
feito, nos termos do despacho de fls. 57, em cinco dias, pena de extinção. I. Palmas, 
2/10/2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.  

 
AUTOS: 1017/00  
Ação: ANULATÓRIA DE EXAÇÕES FISCAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  
Requerente: PARAÍSO AGRO INDÚSTRIA LTDA  
Adv.: WAGNER NUNES DE CASTRO – OAB-DF 898, MÁRIO MARTINS SANTANA - 
OAB-TO 4-B  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
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Despacho: “Intime-se a parte autora para dizer, em dez (10) dias, se ainda há interesse no 
prosseguimento do feito. Pls. 24-6-9. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de 
Direito”.  

 
AUTOS: 400/99  
Ação: REGRESSIVA  
Requerente: MUNICÍPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTÔNIO LUIZ COELHO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Requerido: COSTA E GUIMARÃES LTDA  
Adv.: FRANCISCO OSVALDO MENDES MOTA – OAB-TO  
Sentença: “(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 269, I, CPC, Julgo Procedente e 
condeno a Parte Ré COSTA E GUIMARÃES LTDA , a pagar ao autor, O MUNICÍPIO DE 
PALMAS, em regresso, o R$ 6.328,72 ( seis mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e 
dois centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária.. Em razão da 
sucumbência, condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do Art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. A parte Ré fica, 
desde já intimada, que após o prazo de quinze dias do transito em julgado, dessa 
sentença, fica acrescido, ao montante da obrigação multa de 10%( dez por cento), nos 
molde do artigo 475-J do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Palmas, 
9/10/2009. (As) Luciana Costa Aglantzakis - Juíza auxiliar da 2ª V.F.F.R.P. Portaria nº 
427/2009”  

 
AUTOS: 2007.0008.8238-9  
Ação: ANULATÓRIA  
Requerente: LUNABEL INCORP. EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA  
Adv.: CÉLIO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA – OAB-TO 3115  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Intime-se a parte autora pessoalmente e pelo diário da Justiça, para, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, dar andamento ao feito, sob pena d extinção. Cumpra-se. 
Palmas, em 22 de outubro de 2009. (As) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 2009.0010.1608-8  
Ação: ANULATÓRIA  
Requerente: POSTO PALMAS BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA  
Adv.: ALEXANDRE BROCHI BRUM – OAB-TO 2295  
Requerido: ISNTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO TOCANTINS – 
IPEM/TO  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) ANTE O EXPOSTO, fundamentado nas disposições do art. 151, inciso II, do 
Código Tributário Nacional, suspendo a exigibilidade do crédito discutido nos presente 
autos, mediante depósito judicial do aludido valor e, em conseqüência, determino ao 
requerido que se abstenha de inscrever o crédito tributário objeto da presente lide em 
dívida ativa, ou, caso tenha inscrito, que retire, sob pena de incorrer em multa diária, a 
qual arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de 2.200,00 
(dois mil e duzentos reais)), devendo a escrivania providenciar a expedição do respectivo 
mandado para o cumprimento desta decisão após a formalização do depósito ordenado 
(...). intime-se e cumpra-se. Palmas, em 29 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  

 
AUTOS: 2009.0011.3153-7  
Ação: DECLARATÓRIA DE NULIDADE  
Requerente: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA  
Adv.: GUILHERME BARBOSA DE ARAÚJO – OAB-SP 155467  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) ANTE O EXPOSTO, alicerçado nos preceitos do artigo 151, inciso II, do 
Código Tributário Nacional, hei por bem em conceder, como de fato concedo a 
antecipação do provimento final, o que faço para autorizar a requerente, TRADIÇÃO 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, a efetuar o depósito integral e em espécie, 
do valor da multa que lhe foi imposta nos autos administrativos nº FA nº 0307-029.030-7, 
e, em conseqüência, suspendo a exigibilidade do referido crédito tributário. Ainda, 
determino ao requerido, o Estado do Tocantins, que se abstenha de inscrever o débito 
objeto da presente lide em dívida ativa, ou, caso tenha inscrito, que retire, bem como deixe 
de lançar o nome da autora no Cadastro Nacional das Reclamações Fundamentadas e 
nos demais cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária, que 
arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 6.500,00 
(seis mil e quinhentos reais), reversível em favor da requerente, devendo a escrivania 
providenciar a expedição do respectivo mandado para o cumprimento imediato desta 
decisão, após a formalização do depósito integral do valor do crédito objeto da presente 
lide. Dando prosseguimento ao feito, determino a citação do Estado requerido para, caso 
queira, contestar a lide, no prazo e com as advertências de lei. Intime-se e cumpra-se. 
Palmas, em 9 de novembro de 2009. (as) Sandalo Bueno do Nascimento - Juiz de Direito 
da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2005.0001.0136-4  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS  
Adv.: ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA – OAB/TO 497  
Despacho: “Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se se 
tem interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o extenso lapso temporal 
decorrido desde o ingresso da presente ação. Cumpra-se. Palmas, 21 de outubro de 2009. 
(AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 622/99  
Ação: MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C BUSCA E 
APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR  
Requerente: MUNICIPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Requerido: JOSÉ FERREIRA VASCONCELOS  

Despacho: “Intime-se o Município autor, na pessoa do Sr. Procurador-Geral, para, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dizer se ainda possui interesse no prosseguimento da 
lide, sob pena de extinção.” Intime-se e cumpra-se. Palmas, 06 de outubro de 2009. (AS) 
Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 705/99  
Ação: ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO FISCAL  
Requerente: C. E. COM. VAR. REP. PEÇAS P/ VEICULOS LTDA  
Adv.: VANDERLEY ANICETO DE LIMA OAB/TO 843-B E OUTROS  
Requerido:ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Suspendo o andamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 
requerido a fls. 260. Palmas, em 20 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2004.0000.3275-5  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA  
Adv.: ADRIANA ABI-JAUDI BRANDÃO DE ASSIS –OAB/TO 1998 E OUTROS  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Intime-se a parte autora para dizer, em 48 horas, se ainda há interesse no 
prosseguimento do feito, pena de extinção. I. Palmas, 28.10.2009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 4317/04  
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL  
Requerente: DROGARIA SAÚDE 21 LTDA  
Adv.: VANDERLEY ANICETO DE LIMA – OAB/TO 843-B  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “ Defiro o pedido de fls. 79, determinando a suspensão do feito pelo prazo 
requerido. Intimem-se e cumpra-se. Palmas, em 28 de outubro de 2.009. (AS) Sandalo 
Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 744/99  
Ação: DESAPROPRIAÇÃO POR UTLIDADE PÚBLICA  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: JOSÉ DJALMA SILVA BANDEIRA  
Adv.: CÉLIO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA – OAB/TO 3.115-B – CURADOR 
ESPECIAL  
Despacho: “Considero que o preço oferecido pelo Estado e levantado nos autos 0882/99-
Alvará Judicial, apresenta-se, no meu sentir, insuficiente e não me julgo habilitada a fixar 
de plano, o quantum justo para uma decisão final no presente feito e considerando o 
disposto no art. 14 do Dec.-Lei nº 3.365/41, nomeio um dos peritos oficiais da Câmara de 
Valores Imobiliários da cidade de Palmas, para indicar o valor justo dos referidos lotes, à 
época da desapropriação realizada pelo Estado, com o intuito de promover a avaliação 
prévia dos imóveis, objeto desta lide, no prazo de 05 (cinco) dias, com o desígnio de trazer 
subsídios a este juízo, para uma decisão urgente devido ao programa meta 2 do CNJ que 
seja legal e que atenda os princípios da equidade. Intime-se autor e os réus, para, 
querendo indicarem assistente técnico do perito e quesitos no prazo de 2 (dois) dias, 
conforme dispõe o art. 14, Parágrafo único do Dec. – Lei 3.365/41 A proposta de 
honorários do Perito deverá ser apresentada com o laudo técnico. Intimem-se e cumpra-
se. Palmas, 20/10/2009. (AS) Luciana Aglantzakis – Juíza Auxiliar.”  

 
AUTOS: 882/99  
Ação: ALVARÁ JUDICIAL  
Expropriante: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Expropriado: JOSÉ DJALMA SILVA BANDEIRA  
Adv.:JOÃO PAULA RODRIGUES – OAB/TO 2.166  
Despacho: “Intimem-se o Estado sobre o levantamento do valor. (AS) Luciana Aglantzakis 
– Juíza Auxiliar. “  

 
AUTOS: 4264/03  
Ação: CAUTELAR INOMINADA  
Requerente: DROGARIA SAÚDE 21 LTDA  
Adv.: VANDERELY ANICETO DE LIMA – OAB/TO 843-B  
Requerido:ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Suspendo o andamento do feito pelo prazo de 30 (trinta dias), conforme 
requerido a fls. 62. intime-se. Palmas, em 09 de novembro de 2009. (AS) Sandalo Bueno 
do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2004.0000.4379-0  
Ação: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO  
Requerente: VALDEMAR ELVÍDIO DA SILVA E MARINA JOSEFA DA SILVA  
Adv.: DEFENSOR JOSÉ ABADIA DE CARVALHO – DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO TOCANTINS  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: IROAN QUEIROZ DE CIRQUEIRA, VALDENÍZIA DUARTE QUEIROZ  
Despacho: “Aos réus citados por edital nomeio como curador especial o Dr. Vinicius 
Pinheiro Marques OAB/TO Nº 4140-A intimem-se e cumpra-se. Palmas, em 28 de outubro 
de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 70/99  
Ação: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO  
Requerente: MOISÉS NOGUEIRA AVELINO  
Adv.: RICARDO AYRES DE CARVALHO – OAB/TO 2280  
Requerido: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
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Despacho: “Intime-se a parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dizer se 
ainda possui interesse no prosseguimento da lide. Cumpra-se. Palmas, em 07 de outubro 
de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 1021/00  
Ação: ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO FISCAL  
Requerente: ELETROMÓVEIS TOCANTINS LTDA  
Adv.: VANDERLEY ANICETO DE LIMA - OAB/TO 843-B  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Defiro o pedido de fls. 149, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 
30 dias, conforme requerido. Cumpra-se. Palmas, em 07 de outubro de 2.009. (AS) 
Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 711/99  
Ação: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS E/ OU PENDÊNCIA  
Requerente: ROSELI ALVES LOPES VAZ  
Adv.: LUIZ INÁCIO MEDEIROS BARBOSA – OAB/GO 12.172  
Requerido: ELIZABETI CASSARO  
Adv.: LUCIANO AYRES DA SILVA – OAB/TO  
Requerido: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: ”manifestem-se as partes sobre os documentos de fls. 16/137, no prazo de 05 
(cinco) dias. Intimem-se e Cumpra-se. Palmas-TO, 28 de outubro de 2.009. (AS) Sandalo 
Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 1.104/00  
Ação: OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  
Requerente: EXPEDITO LEDA CABRAL  
Adv.: LAURINDA DIAS DE ARAÚJO – OAB/TO 5722  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS - IPETINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se pronuncie se 
há interesse no prosseguimento do feito. CUMPRA-SE. Palmas, em 07 de outubro de 
2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 767/99  
Ação: ANULATÓRIA DE PROCESSO  
Requerente: COMERCIAL GUARUJÁ DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA  
Adv.: LUCAS MARTINS PEREIRA – OAB/TO 1.732  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se pronuncie se 
há interesse do feito. CUMPRA-SE. Palmas, em 07 de outubro de 2009. (AS) Sandalo 
Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2007.0008.8238-9  
Ação: ANULATÓRIA  
Requerente: LUNABEL INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
Adv.: CÉLIO HENRIQUE MAGALHÕES ROCHA – OAB/TO 3115  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “Intime-se a parte autora pessoalmente e pelo Diário da Justiça, para, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. 
Palmas, em 22 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2009.0010.3495-7  
Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
Requerente: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA NETO E MARIA ODETE PEREIRA DA 
SILVA  
Adv.: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA – OAB/TO 1694  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Decisão: “Recebo a inicial. Fundamentado nas disposições do art. 4º, § 1º, da Lei nº 
1.060/50, c/c art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, defiro o pedido de assistência 
judiciária gratuita formulado pelos requerentes. De uma acurada análise dos autos, 
entendo que a relação existente entre os requeridos e a Sra. Dalva da Silva Reis, suposta 
vítima de negligência médica imputada aos prepostos dos requeridos, não se configura 
como típica relação de consumo. Isso porque, conforme exegese extraída do art. 3º, § 2º, 
do Código de Defesa do Consumidor, o serviço prestado pela pessoa do fornecedor, para 
fins de configuração da relação de consumo, deve ser remunerado, o que não se verifica 
na espécie. Consectário da inexistência de relação de consumo é a impossibilidade de 
inversão do ônus da prova, por ausência de previsão legal, impondo-se a denegação de 
tal pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos 
requerentes. Citem-se os requeridos para, caso queiram, contestarem a presente lide, no 
prazo e com as advertências de lei. Palmas, 21 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno 
do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2009.0010.1608-8  
Ação: ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR  
Requerente: POSTO PALMAS BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA  
Adv.: DR. ALEXANDRE BOCHI BRUM – OAB/TO 2295  
Requerido: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO TOCANTINS – 
IPEM/TO  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) ANTE O EXPOSTO, fundamentado nas disposições do Art. 151, inciso II, do 
Código Tributário Nacional, suspendo a exigibilidade do crédito discutido nos presentes 
autos, mediante o depósito judicial do aludido valor e, em conseqüência, determino ao 
requerido que se abstenha de inscrever o crédito tributário objeto da presente lide em 
dívida ativa, ou, caso tenha inscrito, que o retire, sob pena de incorrer em multa diária, a 
qual arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de 2.200,00 

(dois mil e duzentos reais), devendo a escrivania providenciar a expedição do respectivo 
mandado para o cumprimento imediato desta decisão, após a formalização do depósito 
ordenado. Dando prosseguimento ao feito, determino a citação do Instituto requerido para, 
caso queira, contestar a presente lide, no prazo e com as advertências de lei. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, em 29 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz 
de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2009.0011.0626-5  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR  
Impetrante: COCENO – CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA  
Adv.: GERMIRO MORETTI – OAB/TO 385-A  
Impetrado: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE PALMAS  
Despacho: “Intime-se a impetrante para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 
recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, e, ainda, 
fornecer cópia dos documentos que acompanharam a inicial, para servirem de contrafé, 
nos termos do Art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Cumpra-se. Palmas, 28 de outubro 
de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2009.0010.1358-5  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR  
Impetrante: ALAIN SOCORRO SALES CASTRO DA SILVA E OUTROS  
Adv.: DEFENSOR – JOSÉ ABADIA DE CARVALHO – DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO TOCANTINS  
Impetrado: REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) Ante o exposto, concedo liminarmente a segurança, com fundamento no art. 
7º, inciso III, da Lei nº 12.0016/2009, o que ora faço para determinar à autoridade 
impetrada que, no prazo de 24 horas (vinte e quatro), efetue a matrícula dos impetrantes 
nos cursos descritos na exordial, respectivamente, independentemente do pagamento dos 
débitos em atraso, sendo assegurado aos impetrantes, ainda, o direito de submeterem-se 
às últimas avaliações semestrais, conforme requerido na inicial. Visando a eficaz solução 
do litígio, e valorizando os princípios da instrumentalidade, economicidade e celeridade 
processuais, inclusive assegurados constitucionalmente (art. 5º da CF/88, inciso LXXVIII, 
acrescido pela EC nº 45/2004), determino a intimação dos impetrantes para, no prazo de 
10 (dez) dias, apresentarem proposta para o efetivo cumprimento da renegociação firmada 
ou os comprovantes de pagamento das respectivas parcelas. Expeça-se o competente 
mandado para o imediato cumprimento da presente decisão. Cite-se a empresa EADCON 
– Sociedade Civil de Educação Continuada Ltda, no endereço declinado no contrato de fls. 
209, na condição de litisconsorte passivo necessário, para, caso queira, apresentar 
contestação, no prazo e com as advertências de lei.(...). Intimem-se e cumpra-se. Palmas, 
em 28 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2009.0010.4951-2  
Ação: DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – COM PEDIDO 
LIMINAR  
Requerente: DILSON PEREIRA COELHO  
Adv.: KARINE MATOS M. SANTOS – OAB/TO 3440  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos legais, hei por bem em 
conceder, como de fato concedo a ordem liminar, o que ora faço para determinar ao 
requerido, o Estado do Tocantins, que no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao requerente, 
Sr. Dílson Pereira Coelho, a respectiva certidão positiva com efeitos de negativa, com 
relação aos débitos noticiados na presente lide, até o julgamento final da demanda. 
Expeça-se o competente mandado, através do qual se providenciará, ainda, a citação do 
Estado requerido para contestar, caso queira, no prazo e com as advertências de lei. 
Intimem-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 26 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2009.0010.0077-1  
Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA  
Requerente: EUDES DE SOUZA TELES LOPES  
Adv.: DEFENSOR – JOSÉ ABADIA DE CARVALHO – DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO TOCANTINS  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Decisão: “(...) ANTE O EXPOSTO, alicerçado nos preceitos do artigo 273 do Código de 
Processo Civil, hei por bem em conceder, como de fato concedo a antecipação do 
provimento final postulado, o que ora faço para determinar aos requeridos, o MUNICÍPIO 
DE PALMAS e o ESTADO DO TOCANTINS, que no prazo de 72 (setenta e duas horas), 
forneçam à autora, EUDES DE SOUZA TELES LOPES, o medicamento “DEPAKENE 500 
mg”, conforme requerido na exordial, na razão de 50% (cinqüenta por cento) para cada 
requerido, até o julgamento final da lide, sob pena de incorrerem em multa, a qual arbitro 
em R$ 100,00 (cem reais), por dia de descumprimento, também para cada requerido. 
Oficie-se ao Procurador Geral do Estado para o cumprimento imediato desta decisão, sob 
as penas da lei. Após o que, dando prosseguimento ao feito, determino a citação das 
partes requeridas para que, caso queiram, contestem a presente lide, no prazo e com as 
advertências de lei. Dê ciência às partes e ao Ministério Público. Intime-se e cumpra-se. 
Palmas, em 29 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2009.0010.8564-0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: ELIANA SOLANGE BRANCO OLIVEIRA DE CASTRO  
Adv.: DEFENSOR – FREDDY ALEJANDRO SALORZANO ANTUNES – DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Requerido: UNITINS – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...) ANTE O EXPOSTO, alicerçado nos preceitos do artigo 273 do Código de 
Processo Civil, hei por bem em conceder, como de fato concedo a antecipação do 
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provimento final postulado, o que ora faço para determinar à instituição requerida, 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS, que no prazo de 10 (dez) 
dias, efetue a matrícula da requerente, Srª ELIANA SOLANGE BRANCO OLIVEIRA DE 
CASTRO, no Curso de Serviço Social, independentemente do pagamento dos débitos em 
atraso, até o julgamento final do mérito. Expeça a escrivania o competente mandado para 
cumprimento imediato do que restou decidido. Após o que, dando prosseguimento ao feito, 
determino a citação da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS para que, caso 
queira, conteste a presente lide, no prazo e com as advertências de lei. Intime-se e 
cumpra-se. Palmas, em 23 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz 
de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2009.0010.8507-1  
Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA  
Requerente: MARIA APARECIDA ALVES DE GODOY  
Adv.: DEFENSOR – JOSÉ ABADIA DE CARVALHO – DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO TOCANTINS  
Requerido: O ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Decisão: “(...) ANTE O EXPOSTO, alicerçado nos preceitos do artigo 273 do Código de 
Processo Civil, hei por bem em conceder, como de fato concedo a antecipação do 
provimento final postulado, o que ora faço para determinar aos requeridos, o MUNICÍPIO 
DE PALMAS e o ESTADO DO TOCANTINS, que no prazo de 72 (setenta e duas), 
forneçam à autora, MARIA APARECIDA ALVES DE GODOY, o medicamento 
“CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 mg (VENLIFT OD)”, conforme requerido na 
exordial, na razão de 50% (cinqüenta por cento) para cada requerido, até o julgamento 
final da lide, sob pena de incorrer em multa, a qual arbitro em R$ 100,00 (cem reais), por 
dia de descumprimento, também para cada requerido. Oficie-se ao Procurador Geral do 
Município e ao Procurador Geral do Estado para o cumprimento imediato desta decisão, 
sob as penas da lei. Após o que, dando prosseguimento ao feito, determino a citação das 
partes requeridas para que, caso queiram, contestem a presente lide, no prazo e com as 
advertências de lei. Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. Intime-se e cumpra-
se. Palmas, em 23 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de 
Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2008.0009.0836-0  
Ação: DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER  
Requerente: ORLANDO DE OLIVEIRA SILVA  
Adv.: DEFENSOR JOSÉ ABADIA DE CARVALHO – DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO TOCANTINS  
Requerido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/TO  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Intime-se o Departamento Estadual de Trânsito para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, informar sobre a existência de eventuais gravames no prontuário do veículo descrito 
na exordial, discriminando as instituições credoras e os contratos respectivos. Ainda, 
intimem-se as partes para no prazo de três dias, dizerem se ainda pretendem produzir 
outras provas.(...). Cumpra-se. Palmas, 03 de novembro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2006.0002.1037-4  
Ação: INDENIZAÇÃO  
Requerente: GESSICA SOUZA TRINDADE  
Adv.: AMARANTO TEODORO MAIA – OAB/TO 2242 E OUTROS  
Requerido: DANIELA CARVALHO TOSIN  
Adv.: JOSÉ CARLOS SILVEIRA SIMÕES – OAB/TO 1.534 E OUTROS  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Intimação: “(...) Dê-se ciência às partes da data da audiência designada no juízo 
deprecado. (...) a realizar-se na Primeira Vara de Precatórias do Distrito Federal, Processo 
nº 2009.01.1.148244-8. Foi designado o dia 16/12/2009, às 16 h, para realização de 
audiência de inquirição, nos autos da Carta Precatória (...). I. Palmas, 21.10.2009. (AS) 
Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2007.0004.6820-5  
Ação: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA  
Requerente: HORLEI COÊLHO SANTANA  
Adv.: FABRÍCIO GOMES – OAB/TO 3.350  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Sobre a contestação e documentos de fls. 129/162, manifeste-se a parte 
autora, em 10 dias. Intime-se. Palmas, 27 de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  

 
AUTOS: 2006.0003.9062-3  
Ação: RESCISÃO CONTRATUAL  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: RONALDO CATÃO MARTINS  
Despacho: “(...) Suspendo o andamento do feito, conforme requerido pela parte autora às 
fls. 46/47. Cumpra-se. Palmas, em 24 de setembro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do 
Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P. “  
 
AUTOS: 2006.0001.1047-7  
Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
Requerente: ALTEMIR FAVERO  
Adv.: MARIA DE FATIMA MELO ALBUQUERQUE CAMARANO – OAB/TO 195  
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Despacho: “Especifiquem as partes, em tríduo, as provas que pretendem produzir, 
justificando a pertinência com os fatos a serem demonstrados. (...). Intimem-se e cumpra-
se. Palmas, em 23 de setembro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de 
Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 

AUTOS: 2004.0001.0359-8  
Ação: INDENIZAÇÃO  
Requerente: LEILIOMAR ALVES MENDES  
Adv.: BOLIVAR CAMELO ROCHA – OAB/TO 210  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Despacho: “Intime-se o requerido para dizer que testemunha arrolada ainda pretende 
ouvir, em cinco dias. I. Palmas, 01/09/2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de 
Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2009.0009.3940-9  
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
Embargante: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA  
Adv.: MARCELO MATA MACHADO – OAB/RJ 1656-B E OUTRO  
Embargado: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, amparado no que dispõe o artigo 267, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem o exame do mérito, o que faço 
para ordenar o arquivamento dos autos, com as cautelas e anotações necessárias. Custa 
pela embargante, se houver. Palmas-TO, em 28 de setembro de 2009. (AS) Sandalo 
Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2005.0003.6869-7  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: ALICIO BORDE  
Adv.: CLAUDIA LUIZA DE PAIVA – OAB/TO 2.671 E OUTRO  
Impetrado: PREFEITO MUNICIPAL DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sentença: “(...)ANTE O EXPOSTO, transcorrido o prazo legal para a interposição de 
mandado de segurança, decreto a extinção do processo com julgamento de mérito nos 
termos do art. 269, IV, do CPC. Custas, pelo impetrante, observado o disposto na Lei nº 
1.060, de 1950. publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se. Palmas, em 28 de 
setembro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2004.0000.1539-7  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR  
Impetrante: CARLOS HELVECIO LEITE DE OLIVEIRA  
Adv.: CARLOS HELVECIO LEITE DE OLIVEIRA – OAB/TO 2777  
Impetrado: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sentença: “(...)ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto, 
decorrente da posse no cargo de Analista Técnico Jurídico e da entrega do diploma ao 
impetrante, hei por bem em julgar, como de fato julgo extinto o feito, sem resolução do 
mérito, fundamentado nas disposições do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo 
Civil. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 
de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se e CUMPRA-SE. Palmas, em 25 de setembro 
de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 4301/04  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE LIMINAR  
Impetrante: CRÉSIO MIRANDA RIBEIRO  
Adv.: CRÉSIO MIRANDA RIBEIRO – OAB/TO 2.511  
Impetrado: COORDENADOR DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA DA SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: (...) ANTE O EXPOSTO, considerando a perda superveniente do objeto 
decorrente da realização da perícia técnica, hei por bem em julgar, como de fato julgo 
extinto o feito, sem resolução do mérito, fundamentado nas disposições do artigo 267, 
inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se, intime-se e 
CUMPRA-SE. Palmas, em 25 de setembro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento 
– Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 122/99  
Ação: REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE VEÍCULO  
Requerente: ESPÓLIO DE FRANCISCO HUGO CORREA CAMPOS  
Adv.: MAURO JOSÉ RIBAS – OAB/TO 753-B  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, por desídia da parte autora, julgo extinta a ação, sem 
resolução de mérito, com amparo no artigo 267, incisos II, III e §§ 1º e 2º, do Código de 
Processo Civil, o que faço para determinar o arquivamento dos autos com as cautelas de 
praxe. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários 
advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quintos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do 
Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento por postular sob o pálio da 
assistência judiciária gratuita. Publique-se, registre-se, intimem-se e CUMPRA-SE. 
Palmas, em 18 de setembro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de 
Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  
 
AUTOS: 3763/03  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL  
Exeqüente: MUNICIPIO DE PALMAS  
Adv.: ANTONIO LUIZ COELHO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Executado: JANETE VIEIRA LIMA  
Adv.: HÉLIO BRASILEIRO FILHO – OAB/TO 1283  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido da executada, a fim de decretar a 
extinção integral da presente Execução Fiscal, vez que nulas as CDA’S que a embasam, o 
que ora faço para condenar o Município de Palmas no pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
presente execução, nos termos do Art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-
se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se. Palmas, 21 de outubro de 2009. (AS) Sandalo 
Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª V.F.F.R.P.”  
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AUTOS: 2004.0000.2091-9  
Ação: EMBARGOS À EXECUÇÃO  
Embargante: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA  
Adv.: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO – OAB/TO 1340-B – AILTON ALVES 
FERNANDES – OAB/GO 16.854 - RUBIA AUCAR M. HALLAK – OAB/AM 1564 E 
OUTROS  
Embargado: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  

 
AUTOS: 3858/03  
Ação: EXECUÇÃO FISCAL  
Exeqüente: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Executado: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.  
Adv.: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO – OAB/TO 1340-B – AILTON ALVES 
FERNANDES – OAB/GO 16.854 - RUBIA AUCAR M. HALLAK – OAB/AM 1564 E 
OUTROS  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, forte nesses argumentos e tendo a embargante 
demonstrado a licitude de sua conduta fiscal, hei por bem em acolher, como de fato acolho 
os embargos opostos, o que faço para declarar insubsistentes as autuações referentes 
aos créditos tributários constantes das CDA nº A- 1.625/02, no valor de R$ 30.294,53 ( 
trinta mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e três centavos), originada do 
Processo Administrativo nº 1998/6040/25638; e, CDA nº A- 1.626/02, no valor de R$ 
8.588,53 ( oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e três centavos), originada 
do Processo Administrativo nº 1998/6040/25637. Em conseqüência, julgo extinta a 
Execução Fiscal (autos 3858/03), em apenso, no qual determino a juntada de cópia desta 
sentença, bem como, a expedição de ofício de liberação da constrição judicial (fls. 22 da 
Execução) sobre o bem pertencente à embargante. Condeno a embargada, no pagamento 
das custas processuais adiantadas pela parte autora e na verba honorária que arbitro em 
dez por cento (10%) sobre o valor da ação (vide fls. 67), devidamente corrigido. Inexistindo 
recurso voluntário, arquivem-se os autos, por força do que dispõe 475, § 2º, do Código de 
Processo Civil). Publique-se, registre-se, Intimem-se e CUMPRA-SE. Palmas-TO, em 28 
de outubro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2005.0000.9128-8  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR  
Impetrante: EVA PORTUGAL DE SOUSA  
Adv.: DEFENSORA MARIA DO CARMO COTA – DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS  
Impetrado: PRESIDENTE DA IGEPREV / PLAN SAÚDE – PLANO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Impetrado: UNIMED DE PALMAS  
Adv.: ADONIS KOOP – OAB/TO 2176 E AFONSO LEAL BARBOSA – OAB/TO 2177  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos processuais e requisitos 
legais, amparado no que dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e no art. 5º, inciso LXIX, da 
Constituição Federal, hei por bem em conceder, como de fato CONCEDO em definitivo a 
segurança pleiteada, de modo a assegurar à impetrante o direito à cobertura do 
tratamento cirúrgico que lhe fora prescrito por médico especialista. Dê-se ciência do inteiro 
teor da presente sentença à Autoridade Impetrada e à pessoa jurídica interessada, 
mediante oficial de justiça, nos termos do Art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Após o decurso 
do prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos à Superior 
Instância para o reexame necessário. Sem custas e sem honorários. Dê-se ciência à 
impetrante e ao Ministério Público. Publique-se, registre-se, intimem-se e CUMPRA-SE. 
Palmas, em 6 de novembro de 2009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito 
da 2ª V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2009.0011.3190-1  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: BANCO GE CAPITAL S/A  
Adv.: MAURO JOSÉ RIBAS – OAB/TO 753  
Impetrado: ATO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS E ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Sentença: “(...) ANTE O EXPOSTO, sem maiores digressões, decreto a extinção do 
processo com julgamento de mérito nos termos do art. 269, IV, do CPC. Custas, pelo 
impetrante. Publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se. Palmas, em 6 de 
novembro de 2.009. (AS) Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª 
V.F.F.R.P.”  

 
AUTOS: 2009.0009.3838-0  
Ação: DECLARATÓRIA  
Requerente: SISEPE SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO 
TOCANTINS  
Adv.: RODRIGO COELHO – OAB-TO 1931  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Adv.: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Decisão: “(...)ANTE O EXPOSTO, considerando a ausência de verossimilhança das 
alegações da parte requerente e havendo expressa vedação legal, denego a antecipação 
do provimento final. (...) intime-se e cumpra-se. Palmas, em 06 de outubro de 2009. (As) 
Sandalo Bueno do Nascimento – Juiz de Direito da 2ª VFFRP”.  

 

3ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 
Públicos 

 
BOLETIM DE INTIMAÇÃO ÀS PARTES Nº.100/2009  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 

relacionados, tudo nos termos do artigo 236 do CPC:  
 

AUTOS Nº: 615/02  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: IBEP- INSTITUITO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS  

Advogado: MOACIR SANTO DA TORRE E OUTRO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “ Intime-se o recorrido para oferecer contra-razões no prazo de 15 (quinze) 
dias.” Palmas, 26 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª 
VFFRP.  

 
AUTOS Nº 2004.0000.0040-3/0  
Ação: IDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA  
Requerente: EDICELIO INÁCIO DE SOUSA E OUTRA  
Advogado: ANTONIO EDIMAR SERPA BENÍCIO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS E OUTROS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DECISÃO: “Por isto, REJEITO os embargos de declaração (fl. 256/60). Como se trata de 
embargos “manifestamente protelatórios”, eis que tomou mais de um ano na tramitação do 
feito, aplico aos Embargantes-requeridos as seguintes sanções: a) Pena de multa de 1% 
sobre o valor da causa (CPC, 538, parágrafo único); b) Revogação do benefício da 
gratuidade de justiça (Lei nº 1.060/50, 8º), pois a assistência judiciária não deve ser usada 
como escudo para a litigância de má-fé (CPC, 17, VII). Desta forma, a interposição do 
recurso adequado estará sujeita ao recolhimento das custas processuais. Intimem-se” 
Palmas, 29 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS Nº 948/02  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Impetrante: VIAÇÃO JAVAÉ  
Advogado: VANDERLEY ANICETO DE LIMA E RECURSOS  
Impetrado: CONSELHO DE CONTRIBUINTES E OUTROS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Defiro o pedido de suspensão formulada à fls. 157 dos presentes autos. 
Decorrido o prazo, intime-se o impetrante. Cumpra-se”. Palmas, 09 de outubro de 2009, 
Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS Nº: 224/02  
Ação: INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL  
Requerente: FRANCISCO GOMES DOS REIS  
Advogado: SÁVIO BARBALHO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “Ante o exposto, julgo procedente, o pedido para condenar o requerido ao 
pagamento, a título de danos morais e materiais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) acrescidos de correção monetária e juros, retroativos à data do evento danoso. Em 
conseqüência, condeno o requerido em honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados 
em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), consoante critério preconizado no artigo 20, 
§ 4º, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório (artigo 465, I, 
§ 1º do CPC). Em conseqüência, determino a remessa dos presentes autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Tocantins, haja ou não recurso voluntário. Com fulcro no artigo 4º, § 
1º, da Lei n.º 1.060/50 c/c o artigo 5.º, LXXIV, da Constituição Federal, DEFIRO EM 
DEFINITIVO, o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo autor na peça 
inaugural. Publique-se, registre-se e intimem-se.” Palmas, 27 de outubro de 2009, 
Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 604/02  
Ação: PEDIDO DE CONCESSÃO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA  
Requerente: EDSON BARROS FERREIRA  
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA  
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se. ” Palmas, 
26 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 413/02  
Ação: ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO FISCAL  
Requerente: SUPERMERCADO MARISILVA LTDA  
Advogado: VANDERLEY ANICETO DE LIMA  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Defiro o pedido de suspensão formulada à fls. 48 dos presentes autos. 
Decorrido o prazo, intime-se o requerente. Cumpra-se” Palmas, 09 de outubro de 2009, 
Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 616/02  
Ação: DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA  
Expropriante: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Expropriado: JOSÉ WANDERLEY FERREIRA LIMA  
Advogado: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR  
DESPACHO: “Defiro o pedido de levantamento dos honorários periciais formulado à fl. 
187. Expeça-se alvará. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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manifestarem sobre o laudo de fls. 160/185. Cumpra-se.” Palmas, 19 de outubro de 2009, 
Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0006.2013-5/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: MARIA CLEIDE RODRIGUES FERREIRA  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se. ” Palmas, 
26 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0006.1992-7/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: MARIA CLEIDIMAR DA CONCEIÇÃO  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se. ” Palmas, 
26 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0006.1971-4/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: CÉLIA MARIA LOPES CARNEIRO REGO  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se. ” Palmas, 
26 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0007.5109-4/0  
Ação: DEPÓSITO  
Requerente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
Advogado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO  
Requerido: EXPRESSO ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
Advogado: ADÃO RUSSI DE OLIVEIRA  
DESPACHO: Intime-se o Requerente para que, no prazo legal, se manifeste acerca da 
petição de fl. 34 e documentos de fls. 35. Cumpra-se.” Palmas, 26 de outubro de 2009, 
Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2005.0000.2165-4/0  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
Requerente: MUNICIPIO DE PALMAS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Requerido: CREUZA BATISTA GOMES  
Advogado: NÃO CONSTITUIDO  
DESPACHO: “Intime-se o Requerente para, no prazo de 48 horas, proceder ao 
recolhimento da locomoção do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de extinção. Cumpra-se.” 
Palmas, 21 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0005.5219-9/0  
Ação: ORDINÁRIA  

Requerente: LUZIENE DE MELO PEREIRA E OUTROS  
Advogado: NARA RADIANA RODRIGUES DA SILVA  
Requerido: MUNICIPIO DE PALMAS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se. ” Palmas, 
26 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0006.2007-0/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA BEZERRA  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se.” Palmas, 
26 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º 2009.0006.5637-7/0  
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA  
Requerente: ELETICE MARTINS CABRAL LUZ E OUTROS  
Advogado: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se.” Palmas, 
26 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009. 0007.4675-9/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: RONNE KLAY BARBOSA COSTA  
Advogado: RAUL DE ARAÚJO ALBUQUERQUE  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
FINALIDADE: Fica a parte requerente intimada para impugnar a CONTESTAÇÃO de fls. 
25/48, em 10(dez) dias.  

 
AUTOS N.º: 2009.0006.2010-0/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: SILVANIA LUZ TAVARES CHAVES  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
FINALIDADE: Fica a parte requerente intimada para impugnar a CONTESTAÇÃO de fls. 
30/53, em 10 (dez) dias.  

 
AUTOS N.º: 2009.0006.1990-0/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: MARIA DA CONCEIÇÃO VERAS GOMES  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
FINALIDADE: Fica a parte requerente intimada para impugnar a CONTESTAÇÃO de fls. 
30/54, em 10(dez) dias.  
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AUTOS N.º: 2009.0005.8812-6/0  
Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS  
Requerente: KELLEN CRISTINA GOMES FLORES  
Advogado: ELCINA GOMES VALENTE  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
FINALIDADE: Fica a parte requerente intimada para impugnar a CONTESTAÇÃO de fls. 
37/84, em 10 (dez) dias.  

 
AUTOS N.º: 2009.0006.9035-4/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: EVERTON EVANGELISTA QUEIROZ  
Advogado: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
FINALIDADE: Fica a parte requerente intimada para impugnar a CONTESTAÇÃO de fls. 
25/27, em 10 (dez) dias.  

 
AUTOS N.º: 2009.0005.9847-4/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: ELSIR SOARES FERREIRA  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se.” Palmas, 
13 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0005.9862-8/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: MARIZA PEREIRA DE ARRUDA  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se.” Palmas, 
13 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0005.9843-1/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: LUCIA MARIA DIAS LIMA  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se.” Palmas, 
13 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0005.9867-9/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: MARIZAURA FREITAS MENDES RAMOS  
Advogado: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  

DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se.” Palmas, 
13 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2006.0003.4979-8/0  
Ação: AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: INACIO PINHEIRO LIMA E OUTRO  
Advogado: Não constituído  
DESPACHO: “Defiro o pedido formulado pelo Requerente. Cite-se o Requerido, conforme 
preconiza o artigo 222 do Código de Processo Civil. Cumpra-se.” Palmas, 26 de junho de 
2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2006.0003.4977-1/0  
Ação: AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS  
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Requerido: AILTON DO CARMO ARAÚJO  
Advogado: Não constituído  
DESPACHO: “Defiro o pedido formulado pelo Requerente. Cite-se o Requerido, conforme 
preconiza o artigo 222 do Código de Processo Civil. Cumpra-se.” Palmas, 26 de junho de 
2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0006.5039-5/0  
Ação: ORDINÁRIA  
Requerente: CÉLIA MARIA SARDINHA MILHOMEM  
Advogado: SÉRGIO DELGADO JUNIOR  
Requerido: IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta para audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção de prova testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta para audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decidido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) até a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC.Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de produção 
de provas ou ainda no caso de silêncio das partes, os autos devem retornar conclusos 
para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o órgão do 
Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se.” Palmas, 
19 de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0010.3473-6/0  
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA  
Requerente: LEILA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS  
Advogado: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Assim, determino de ofício, seja procedida a correção do pólo passivo da 
ação, a fim de que conste somente o ESTADO DO TOCANTINS, promovendo-se, a 
seguir, as alterações no protocolo, no Cartório Distribuidor e no Livro de Registros, 
observadas as formalidades legais. Após, cite-se o requerido para os termos da presente 
ação, constando no mandado as advertências de praxe, devendo o cartório observar o 
privilégio à Fazenda Pública, por força do artigo 188, do CPC. Defiro aos requerentes os 
benefícios da assistência judiciária gratuita, salvo se houver impugnação.” Palmas-TO, 19 
de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 2009.0009.9304-7/0  
Ação: AÇÃO DE COBRANÇA  
Requerente: ILDESIA MARIA DE JESUS E OUTROS  
Advogado: MARCIO AUGUSTO MALAGOLI  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS  
Advogado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Assim, determino de ofício, seja procedida a correção do pólo passivo da 
ação, a fim de que conste somente o ESTADO DO TOCANTINS, promovendo-se, a 
seguir, as alterações no protocolo, no Cartório Distribuidor e no Livro de Registros, 
observadas as formalidades legais. Após, cite-se o requerido para os termos da presente 
ação, constando no mandado as advertências de praxe, devendo o cartório observar o 
privilégio à Fazenda Pública, por força do artigo 188, do CPC. Defiro aos requerentes os 
benefícios da assistência judiciária gratuita, salvo se houver impugnação.” Palmas-TO, 08 
de outubro de 2009, Helvécio de Brito Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 
AUTOS N.º: 231/02  
Ação: RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO CIVIL  
Requerente: MIGUEL TRINDADE MEIRELES  
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Advogado: LEONARDO DE ASSIS BOECHAT  
DECISÃO: “Ante todo o exposto, remetam-se os autos à douta Juíza Diretora do Foro 
desta comarca, que é autoridade possuidora das atribuições para instruir e decidir as 
questões de natureza administrativa ou de jurisdição voluntária, como é o caso do pedido 
formulado nestes autos. Intimem-se.” Palmas, 21 de outubro de 2009, Helvécio de Brito 
Maia Neto, Juiz de Direito 3ª VFFRP.  

 

4ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros 
Públicos 

  
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
BOLETIM DE EXPEDIENTE N .º 35/2009.  

 
AUTOS Nº 2004.0000.3529 - 0/0  
AÇÃO: DELCARATÓRIA  
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS  
PROCURADOR: THAIS RAMOS ROCHA  
REQUERIDO: SALOMÃO WENCESLAU RODRIGUES DE CARVALHO e JOANA PINTO 
DE CASTRO SILVA DE CARVALHO  
ADVOGADO: MATEUS ROSSI RAPOSO  
SENTENÇA: “Sendo assim, em razão do acima exposto, homologo o pedido de 
desistência formulado, julgando extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos 
termos do que estabelece o artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Tendo em vista 
que houve acordo entre as partes, custas pro rata e honorários cada um por si. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se, registre-
se e intime-se. Palmas, 21 de Outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito ”.   

 
AUTOS Nº 2005.0001.5141-8/0  
AÇÃO: SUPRIMENTO JUDICIAL DO CONSENTIMENTO  
REQUERENTE: MARIA BRAGA DE OLIVEIRA  
ADVOGADO: DOMINGOS CORREIA DE OLIVEIRA  
REQUERIDO: JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA e CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE PALMAS-TO  
ADVOGADO: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA PARENTE  
SENTENÇA: “Assim sendo, em razão do acima exposto e levando em consideração tudo 
mais que dos autos, em ampla consonância com o parecer exarado pelo Representante 
Ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela requerente nos autos, 
julgando extinto o presente feito como resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do 
Código de Processo Civil. Condeno, ainda, ademais a requerente ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando a 
cobrança de tal valor estabelecida na forma do artigo 12 da Lei n° 1.060/50. Com o 
trânsito em julgado desta sentença, dadas as devidas baixas, e cumpridas as formalidades 
legais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Palmas, 21 de outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito ”.  

 
AUTOS Nº 4.343/04  
AÇÃO: DECLARATORIA DE NULIDADE  
REQUERENTE: GEAN CARLOS LACERDA SOUTO  
ADVOGADO: RAINER ANDRADE MARQUES e ADRIANA DURANTE  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Intimem-se as parte s a fim de apresentarem suas alegações finais no prazo 
legal. Após, vistas dos autos ao Representante do Ministério Público. Palmas – TO, 
25/10/2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 4.363/04  
AÇÃO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA  
REQUERENTE: INVESTICO S.A.  
ADVOGADO: WALTER OHOFUGI JUNIOR  
REQUERIDO: FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Recebo a apelação interposta, por própria e tempestiva apenas em seu 
efeito devolutivo em razão da antecipação de tutela concedida. Intime-se a parte apelada a 
fim de apresentar contra-razões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com as homenagens deste Juízo. Palmas, 
20/10/2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2004.0000.7289-7/0  
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER  
REQUERENTE: NADIR RODRIGUES NOBRE e outros.  
ADVOGADO: ANDRE RICARDO TANGANELLI  
REQUERIDO: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TOCANTINS- AD TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “Ante o exposto, e com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de 
Processo, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, determinando, ainda, 
que após trânsito em julgado desta sentença, sejam os presentes autos remetidos ao 
arquivo, com as devidas baixas. Custas pro rata e honorários advocatícios cada um por si. 
Contudo, quanto à parte das custas que cabe à Fazenda Pública, fica a mesma isenta do 
pagamento; já a parte que cabe à requerente, fica a mesma condicionada ao que 
prescreve o art. 12, da Lei n°. 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
Palmas, 16 de Outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2006.0008.7562-7/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA  
REQUERENTE: ACRISIO SOUSA AYRES NETO e outro  
ADVOGADO: AURI-WUALANGE RIBEIRO JORGE E OUTRO  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, alicerçada no que dispõe o art. 269, inciso I, do Código 
de Processo Civil, hei por bem em julgar, como de fato julgo improcedente o pedido 
formulado nos autos, por não restar evidenciada a presença do direito invocado pela parte 
autora, resolvendo o mérito do presente feito. Condeno a parte requerente ao pagamento 
das custas e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

contudo, tal pagamento fica condicionado ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, uma vez 
que os requerentes postulam sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se, registre-se e 
intime-se . Palmas, 27 de Outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2009.00009.0753-1/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA  
REQUERENTE: ANA PAULA RODRIGUES DA CONSTA e outras  
ADVOGADO: KARINE MATOS M. SANTOS.  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DECISÃO: “Pelo exposto, considerando que não se vislumbra os pressupostos 
necessários para a concessão da medida de forma liminar, no caso concreto, apesar dos 
entendimentos divergentes, afronta o dispositivo inserto na Lei n°. 12.016/09, INDEFIRO 
O PEDIDO LIMINAR pretendido pelos requerentes. Intimem-se as partes, a fim de que as 
mesmas tomem conhecimento desta decisão. No ensejo, determino o normal 
prosseguimento do feito, devendo, para tanto, a parte requerente ser citada a fim de 
contestar a presente no prazo legal. Cumpra-se. Palmas-TO, 28 de Outubro de 2009. 
Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2007.0000.4472-3/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA  
REQUERENTE: MARLY ALVES DOS REIS  
ADVOGADO: CLAUDIA LUIZA DE PAIVA  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, alicerçada no que dispõe o art. 269, inciso I, do Código 
de Processo Civil, hei por bem em julgar, como de fato julgo improcedente o pedido 
formulado nos autos, por não restar evidenciada a presença do direito invocado pela parte 
autora, resolvendo o mérito do presente feito. Condeno a requerente ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
contudo, tal pagamento fica condicionado ao disposto no art. 12. da Lei 1.060/50, uma vez 
que a mesma postulava sob o palio da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se, registre-se e intime-
se. Palmas, 28 de Outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.   

 
AUTOS Nº 2008.0001.6622-3/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA  
REQUERENTE: DIOGENES LEMES JUNIOR E OUTROS  
ADVOGADO: AURI-WULANGE RIBEIRO JORGE  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, alicerçada no que dispõe o art. 269, inciso I, do Código 
de Processo Civil, hei por bem em julgar, como de fato julgo improcedente o pedido 
formulado nos autos, por não restar evidenciada a presença do direito invocado pela parte 
autora, resolvendo o mérito do presente feito. Condeno a requerente ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), contudo, 
tal pagamento fica condicionado ao disposto no art. 12. da Lei 1.060/50, uma vez que a 
mesma postulava sob o palio da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se, registre-se e intime-se. 
Palmas, 27 de Outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2008.0002.0246-7/0  
AÇÃO: ORDINÁRIA  
REQUERENTE: MARIANA GOMES COELHO  
ADVOGADO: VINICIUS PINHEIRO MARQUES  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Sobre a contestação de fls. 200/207, manifeste-se a parte autora no prazo 
legal. Intime-se. Palmas – TO, 06 de outubro de 2009. Helvécio de Brito Maia Neto. Juiz 
de Direito”.  

 
AUTOS Nº 1067/03  
AÇÃO: ANULATORIO  
REQUERENTE: VALMIR LOPES DA SILVA  
ADVOGADO: LUCAS MARTINS PEREIRA  
REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, fundamentado nas disposições do artigo 269, inciso I, 
do Código de Processo Civil, hei por bem em julgar, como de fato julgo improcedente o 
pedido contido na exordial, o que ora faço para declarar extinto o feito, com resolução do 
mérito, bem como para condenar a parte autora no pagamento das custas judiciais e 
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 
20 do Código de Processo Civil. Sobrevindo o Trânsito em julgado desta, arquivem-se os 
autos com as baixas e as cautelas de estilo. Publique-se, Registre-se, Intimem-se e 
Cumpra-se. Palmas, 29 de outubro de 2009. Helvécio de Brito Maia Neto. Juiz de Direito”.  

 
AUTOS Nº 4260/03  
AÇÃO: ORDINARIA COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
“INAUDITA ALTERA PARTE”  
REQUERENTE: TATIANE CRISTINA PEREIRA GUASTTI  
ADVOGADO: FELISBERTO EGG DE RESENDE  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “Desse modo ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDNTES OS 
PEDIDOS INICIAIS, confirmando, em definitivo a tutela de caráter liminar de fls. 74/75, que 
determinou que autora fosse submetida às demais fases do certame previstas no edital, 
bem como para determinar que seja garantida a requerente a participação em Curso de 
Formação de Oficiais a ser disponibilizado pelo requerido a partir desta sentença. 
Outrossim, conforme já acima explicitado, deixo de acolhe ‘o pedido inerente à formatura e 
promoção da autora, no CFOPM/TO, visto que tal situação depende da efetiva 
participação e aprovação prévia da requerente no Curso de Formação, o qual deverá 
freqüentar. Tendo em vista ter havido sucumbência recíproca, custas pro rata entre as 
partes, fincando isenta a parte requerida em razão de se tratar da Fazenda Pública 



ANO XXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 2312 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO 2009  
 

 

114 

 
 
 
 

Estadual; sendo que, quanto a parte que cabe a autora, tal cobrança fica condicionada ao 
disposto no artigo 12, da Lei 1060/50. Cada parte arcará com os honorários de seus 
patronos. Transcorrido o prazo para recursos voluntários, na eventualidade de não serem 
interpostos, por força do que preconiza o artigo 475, do Código de Processo Civil, remeta-
se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o devido reexame necessário. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas/TO, em 29 de outubro de 2009. 
Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2005.0000.1808-4/03  
AÇÃO: ANULATÓRIA  
REQUERENTE: MILTON CORREA DE MELO  
ADVOGADO: MILTON CORREA DE MELO  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “Em vista de tais circunstancias, e tendo em vista a presença do instituto da 
coisa julgada material, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ex vi do artigo 267, inciso V, do Digesto Processual Civil. 
Custas pelo autor, contudo fica a cobrança da mesma condicionada ao que prescreve o 
art. 12, da Lei n°. 1.060/50. Outrossim, condeno o autor ao pagamento da verba honorária, 
a qual , seguindo os parâmetros preconizados nos §§ 3° e 4°, do art. 20, do mesmo 
diploma legal, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando tal cobrança também 
condicionada ao disposto no art. 12 da Lei n° 1060/50. Na eventualidade de não serem 
interpostos recursos voluntários no prazo legal, certifique-se a data do trânsito em julgado, 
providencie as devidas baixas e arquivem-se os autos, com as cautelas necessárias. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas-TO, em 29 de outubro de 2009. 
Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2005.0003.9550-3  
AÇÃO: DECLARTÓRIA  
REQUERENTE: REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A  
ADVOGADO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO e outros  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Recebo o Recurso por próprio e tempestivo, em seus efeitos devolutivo e 
suspensivo. Intime-se a parte recorrida para apresentar contra-razões ao recurso no prazo 
legal. Apresentadas ou não as contra-razões, certifique-se, e remetam-se os autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça, com as devidas homenagens deste Juízo. Cumpra-se.l 
Palmas, 29 de Outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 4.370/04  
AÇÃO: SUSCITAÇÃO DE DÚVIDAS  
REQUERENTE: GERALDO FERREIRA BARBOSA NETO  
ADVOGADO:  
REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO DO VÃO DO LAGEADO  
ADVOGADO:  
SENTENÇA: “Assim, pelo acima exposto, em consonância com o parecer Ministerial 
exarado nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a dúvida suscitada, 
determinando ao Oficial Interino do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, 
Documentos e Protestos da Comarca de Palmas, que deixe de proceder ao registro das 
atas de Eleição (08/02/2004 – fls. 66/69) e Posse (08/02/2004 – fls. 69/71) da Diretoria da 
Associação Vão do Lajeado. Cientifique-se o Sr. Oficial acerca do teor da presente 
decisão. Após o trânsito em julgado desta sejam os presentes autos arquivados, com as 
devidas baixas. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 29 de outubro 
de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2008.0003.6449-1/0  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR  
IMPETRANTE: LUIZ LOURENÇO DE ARAUJO  
ADVOGADO: VICTOR HUGO ALMEIDA E OUTRO  
IMPETRADO: PRESIDENTE COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA P/ O CURSO DE 
HABILITAÇÃO DE SARGENTOS E CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DO CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR-CBMTO  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “Assim sendo, declaro extinto o presente mandado de segurança, sem 
resolução de mérito, em face da perda superveniente de seu objeto, ex vi do artigo 267, 
inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas “ex vi legis ”. Sem condenação em 
honorários, de acordo com a Súmula n° 105, do STJ, e 512, do STF. Transcorrido o prazo 
para recursos voluntários, na eventualidade de não serem interpostos, providencie-se as 
baixas devidas e arquivem-se estes autos, com as devidas cautelas de estilo. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Palmas –TO, em 29 de outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza 
de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2005.0001.1133-5/0  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
IMPETRANTE: MERY EYLIN FUENTES BUCHANAN SANTOS  
ADVOGADO: FÁBIO BARBOSA CHAVES  
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSSÃO DE CONCURSO PÚBLICO À 
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO 
ESTADUAL  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Recebo o Recurso próprio e tempestivo, apenas em seu efeito devolutivo. 
Intime-se a parte recorrida para apresentar contra-razões ao recurso no prazo legal. 
Intimem-se a parte recorrida para apresentar contra-razões ao recurso no prazo legal. 
Apresentadas ou não, as contra-razões, vistas ao Ministério Público. Após, remetam-se os 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. 
Palmas, 04 de Novembro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2009.0003.1832-3/0  
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA  
IMPETRANTE: DOEGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  
ADVOGADO: MURILO SUDRÉ MIRANDA  
IMPETRADO: ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
SEC. DA FAZ. ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  

DESPACHO: “Defiro o requerido pelo MP à fl. 61, determinando que se de ciência do feito 
ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da 
inicial sem documentos, para que, querendo , ingresse no feito. Após tal providência, 
havendo ou não manifestação nos autos, certifique-se nos autos e novas vistas ao MP. 
Palmas – TO, 28/09/2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

 
AUTOS Nº 2008.0003.7827-1/0  
AÇÃO: CONHECIMENTO  
REQUERENTE: VINICIUS OLIVEIRA PIMENTA  
ADVOGADO: MARCIA ADRIANA ARAUJO DE FREITAS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “ Sobre a contestação de fls. 133/150, manifeste-se a parte autora no prazo 
legal. Intime-se. Palmas – TO, 06 de outubro de 2009. Helvécio de Brito Maia Neto . Juiz 
de Direito”.  

 
AUTOS Nº2008.00002.3806-/0  
AÇÃO: CONHECIMENTO  
REQUERENTE: LEONARDO DE OLIVEIR A ROSA  
ADVOGADO: MARCOS ATAIDE CAVALCANTE e outro  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: “Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta par a audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção testemunhal observar observar o prazo para apresentação do rol previsto no 
artigo 407 do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica 
autorizado a incluir em pauta par audiência de instrução e julgamento, providenciando a 
intimação das partes, testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo 
probatório será decido em audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais 
requerimentos de juntada de novos documentos (artigo 397 do CPC) ate a data da 
audiência de instrução e julgamento, desde que observadas as regras dos artigos 396, 
283 e 398 do CPC. Não havendo possibilidade de conciliação ou necessidade de 
produção de provas ou ainda no caso de silencio das partes, os autos devem retornar 
conclusos para julgamento nos termos do artigo 330, I, do CPC, ouvindo-se, antes, o 
órgão do Ministério Público, se a questão exigir sua intervenção. Intimem-se e cumpra-se. 
Palmas – TO, 06 de outubro de 2009. Helvécio de Brito Maia Neto. Juiz de Direito”.  

 
AUTOS N°2008.0003.9138-3 /0  
AÇÃO: CONHECIMENTO  
REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE VITAL GODINHO  
ADVOGADO: MARCIA ADRIANA ARAUJO DE FREITAS  
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
DESPACHO: ““ Digam as partes se há possibilidade de conciliação. Em caso positivo, o 
Cartório fica autorizado a incluir o pedido em pauta par a audiência, se a transação não for 
juntada por termo nos autos. Caso contrário, as partes devem se manifestar sobre a 
necessidade de produção de provas, especificando-as no prazo de cinco dias. Na hipótese 
de produção testemunhal observar o prazo para apresentação do rol previsto no artigo 407 
do CPC. Se não houver requerimento de prova pericial, o cartório fica autorizado a incluir 
em pauta par audiência de instrução e julgamento, providenciando a intimação das partes, 
testemunhas e advogados. O exame da pertinência do acervo probatório será decido em 
audiência. Ficam, desde logo, deferidos eventuais requerimentos de juntada de novos 
documentos (artigo 397 do CPC) até a data da audiência de instrução e julgamento, desde 
que observadas as regras dos artigos 396, 283 e 398 do CPC. Não havendo possibilidade 
de conciliação ou necessidade de produção de provas ou ainda no caso de silencio das 
partes, os autos devem retornar conclusos para julgamento nos termos do artigo 330, I, do 
Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpra-se. Palmas – TO, 06 de outubro de 2009. 
Helvécio de Brito Maia Neto. Juiz de Direito”.  

 
AUTOS N°2006.0002.9271- 0 /0  
AÇÃO: RESCISÃO CONTRATUAL  
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS  
PROCURADOR: PROCURADOR DO ESTADO  
REQUERIDO: HERMES LEMES DA CUNHA e LUISA RODRIGUES LEMES  
ADVOGADO:  
SENTENÇA: “Assim sendo, em razão do acima exposto e levando em consideração tudo 
mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos, para fim 
de reconhecer como devidos os 40 % (quarenta por cento) que os requeridos tem direito, 
devidamente corrigidos na forma da lei, correspondente ao montante até então pago pelo 
imóvel; determinar que a parte requerente efetue o depósito do valor correspondente em 
conta judicial, ressalvados os honorários advocatícios e custas processuais; declarar nula 
a escritura pública de compra e venda com implemento da cláusula resolutiva; determinar 
o cancelamento do respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmas/ TO, sob o n°. R – 01- 60.856, determinando, ainda, a expedição de mandado de 
imissão definitiva na posse, em favor do requerente , ESTADO DO TOCANTINS, julgando 
extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de 
Processo Civil. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro de Imóveis de Palmas – TO, 
para cancelamento de Registro de n° R – 01 – 60.856, bem como ao Tabelionato de Notas 
de Taquaralto – TO, para que promova a anulação da escritura pública de compra e 
venda.Condeno, ainda, ademais, os requeridos ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo que, 
todavia, a cobrança de tais valores fica estabelecida na forma do artigo 12 da Lei n°. 
1.060/50. Com o trânsito em julgado desta sentença, dadas as devidas baixas, cumpridas 
as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 13 de outubro de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de 
Direito”.  

 
AUTOS N°2006.0002.5035-6 /0  
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
REQUERENTE: LEILA JACOB TOMAIN  
ADVOGADO: ROBERVAL AIRES PEREIRA PIMENTA  
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REQUERIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS  
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, alicerçada no que dispõe o art. 269, inciso, I, do código 
de Processo Civil, hei por bem julgar, como de fato julgo improcedentes os pedidos 
formulados nos autos, por não restar evidenciada a presença do direito invocado pela 
parte autora, resolvendo o mérito do presente feito; determinando que, após o trânsito em 
julgado da presente, sejam os autos arquivados, com as devidas baixas. Condeno a 
requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 
1.000,00 (um mil reais); sendo que, por ser a mesma beneficiaria na forma do artigo 12 da 
Lei n.º 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 13 de outubro 
de 2009. Flávia Afini Bovo. Juíza de Direito”.  

  

Vara de Precatórias, Falências e Concordatas 
 

BOLETIM DE EXPEDIENTE  
 

CARTA PRECATÓRIA Nº 2009.0010.1692-4  
Deprecante 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO FRANCO – MA.  
Ação de origem INDENIZAÇÃO  
Nº origem 299/02  
Requerente ANTÔNIO CARLOS AIRES ROCHA  
Adv. da Reqte.  
Requerido CEMAR  
Adv. do Reqda.  
OBJETO: Ficam intimados as partes através de seus procuradores para a audiência de 
inquirição das testemunhas Sérgio Aparecido Fernandes e Marcos Gustavo Espinoza 
Garcia, designado para o dia 03/12/2009 às 15:00 horas, junto à Vara de Cartas 
Precatórias, Falências e Concordatas da Comarca de Palmas, sito à Av. Teotônio 
Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º andar.  

 
CARTA PRECATÓRIA Nº 2009.0010.4844-3  
Deprecante 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS – TO.  
Ação de origem REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
Nº origem 3311/04  
Requerente GILVAN COSTA RODRIGUES  
Adv. da Reqte. DOMINGOS PAES DOS SANTOS-OAB/TO. 422  
Requerido INVESTCO S/A  
Adv. do Reqda. LUDYMILLA MELO CARVALHO – OAB/TO  
OBJETO: Ficam intimados as partes através de seus procuradores para a audiência de 
inquirição das testemunhas arroladas pela requerida, designado para o dia 02/12/2009 às 
14:30 horas, junto à Vara de Cartas Precatórias, Falências e Concordatas da Comarca de 
Palmas, sito à Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da 
Palma, 2º andar.  

  

Juizado Especial Cível e Criminal de Taquaralto 
  

BOLETIM DE EXPEDIENTE  
 

AUTOS SOB Nº : 2007.0009.9073-4  
Requerente : Idalia Pereira Bonfim  
Adv. : Dr. Carlos Victor Almeida Cardoso Júnior  
Requerido : Antonio Mendes de Araujo  
Adv. :  
Manifestação Judicial: “... Trata-se de pedido formulado pela autora requerendo citação do 
réu por hora certa. Alega em seu pedido que o réu se esconde quando da tentatva de citá-
lo. Entretanto, no sistema dos Juizados especiais não se admite a citação por hora certa.  
Assim, indefiro o requerido. Intime-se. ... Rubem Ribeiro de Carvalho – Juiz de Direito.”  

 
AUTOS SOB Nº : 2007.0003.4911-7  
Requerente : Willian Vieira de Oliveira  
Adv. : Dr. Carlos Victor Almeida Cardoso Júnior  
Requerido : Banco ITAUCARD S/A  
Adv. : Dr. André Ricardo Tanganeli  
Manifestação Judicial: “... Dispensando o relatório nos termos do art.38 da Lei 9099/95, 
passo ao julgamento do pedido. O impugnante relata em seu pedido que os honorários 
advocatícios concedidos pela Turma Recursal não cabem a presente demanda, pois a 
parte impugnada somente constitui advogado após o acórdão proferido. Nas suas contra 
razões a parte impugnada apontou que a impugnação não deveria nem ter sido recebida, 
pois a condenação dos referidos honorários transitou em julgado não cabendo discussão 
nesta fase processual. DECIDO Compulsando-se o processo vejo que a parte autora não 
estava assistida por advogado, quando do julgamento em 2° grau. No entanto, percebo 
que o acórdão que condenou o impugnante nos honorários sucumbenciais, transitou em 
julgado, não cabendo nenhuma discussão sobre a sua concessão, exceto se cabível ação 
rescisória. Vale ressaltar, que os referidos honorários não podem ser atribuídos aos 
serviços prestados pelo representante jurídico, pois somente prestou os seus serviços 
após a referida condenação, cabendo tal montante a impugnada. Portanto, indefiro a 
impugnação, determinando o regular processamento da execução. ... Rubem Ribeiro de 
Carvalho – Juiz de Direito.”  

 
AUTOS SOB Nº : 2007.0006.3018-5  
Requerente : Iron de Carvalho Santos  
Adv. : Dra. Jonelice Moraes da Silva  
Requerido : Yassuo Mochida  
Adv. : Dr.Julio Solimar Rosa Cavalcanti e outros  
Manifestação Judicial: “... Recebo o presente recurso, pois preenche os requisitos legais. 
Proceda-se a intimação do recorrido para apresentar no prazo e faculdade que lhe permite 
a lei, as contra razões recursais. Apresentada ou não a referida peça, remeta-se o 
processo a Turma Recursal. ... Rubem Ribeiro de Carvalho – Juiz de Direito.”  

 
AUTOS SOB Nº : 1.015/2005  
Requerente : Francisco da Conceição Lima  
Adv. : Dr. Florismar de Paula Sandoval  
Requerido : Bradesco Seguros S/A  
Adv. : Dr. Vinicius Ribeiro Alves Caetano  

Manifestação Judicial: “... Diante do exposto julgo procedente o pedido condenando a ré a 
pagar ao autor, a indenização acima fixada”. Declaro extinto o processo com resolução do 
mérito, nos termos do artigo 269 inciso I do CPC. ... Rubem Ribeiro de Carvalho – Juiz de 
Direito.”  

 
AUTOS SOB Nº : 2007.0004.2878-5  
Requerente : Osvaldo Batista Belém  
Adv. :  
Requerido : Evadin Insdustriais Amazônica S/A ; ZTE do Brasil Ltda  
Adv. : Dra. Patrícia Ayres de Melo  
Manifestação Judicial: “... Proceda-se a intimação das partes para, no prazo de (5) cinco 
dias, se manifestarem sobre o interesse em produzir prova oral. ... Rubem Ribeiro de 
Carvalho – Juiz de Direito.”  

 
AUTOS SOB Nº : 2006.0001.5424-5  
Requerente : Willians Morais de Lacerda  
Adv. : Dr. Roberto Lacerda Correia  
Requerido : Banco Safra S/A  
Adv. : Dra. Juliana Pereira de Oliveira  
Manifestação Judicial: “... Decido.  
Analisando a presente execução, entendo excessiva o valor referente a ´´astreintes´´ como 
punição pela manutenção do nome do requerente no cartório de protesto. Com efeito, o 
exeqüente recebeu a quantia de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais) pelos os 30 dias que a 
requerida manteve seu nome no protesto. Observa-se que a referida multa devidamente 
levantada pelo exeqüente ultrapassa mais de 300% ( trezentos por cento) do valor da 
condenação, não podendo dessa forma ser pagos valores a mais do que já foram 
liberados, já que foge as rédeas da razoabilidade. (...........) Assim, escorado no código de 
processo civil e na jurisprudência pátria, bem como no principio da razoabilidade, defiro a 
presente impugnação onde reduzo a ´´astreintes´´ para a quantia de R$ 15.000,00 ( quinze 
mil reais). ... Rubem Ribeiro de Carvalho – Juiz de Direito.”  

 
AUTOS SOB Nº : 2008.0001.1369-3  
Requerente : Celisvaldo Rocha dos Santos  
Adv. : Dr. Públio Borges Alves  
Requerido : Banco Finasa S/A  
Adv. :  
Manifestação Judicial: “... Diante do exposto julgo procedente os pedidos para condenar a 
parte requerida a pagar a quantia de R$ 323,62 ( trezentos e vinte e três e sessenta e dois 
centavos), pelo dano material causado ao requerente, monetariamente atualizado a partir 
da propositura da ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. ... 
Rubem Ribeiro de Carvalho – Juiz de Direito.”  

 

PALMEIRÓPOLIS 
Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus respectivos procuradores, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados.  
 

1. AUTOS Nº. 329/05 META 2 CNJ.  
Ação: Monitoria.  
Requerente: Auto Posto Palmeirópolis Ltda.  
Adv: Adalcindo Elias de Oliveira, OAB/TO-265-A.  
Requerido: Franklin Roosevelt de Lima.  
Advogado:.  
INTIMAÇÃO: “Fica a parte requerente intimada através de seu advogado intimado a 
manifestar sobre certidão do Oficial de Justiça: CERTIDÃO em parte... “deixei de proceder 
a intimação do requerido, Franklin Roosevelt de Lima, por o mesmo não foi encontrado, fui 
informado que o intimando atualmente mora e trabalha no Estado do Maranhão, e não 
soube ou não quis dizer o endereço do completo de seu pai, certifico ainda que este Oficial 
não prestou a devida atenção no teor do mandado de avaliação dos lotes penhoras”.  

  

PARAÍSO                         
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificada, através de seu procurador, intimada do ato 

processual abaixo:  
 

01 - AÇÃO: MONITÓRIA.  
AUTOS Nº 2.006.0001.6359-7/ 0.  
Requerente: Dicor – Distribuidor Atac. Produto de Limpeza ltda.  
Advogado..: Dr. José Laerte de Almeida – OAB/TO nº 96 –A.  
Requerido: Genelice Lima Figueiras  
Advogado: Dr. Edimar Nogueira da Costa – OAB/TO nº 402 A.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. José Laerte de Almeida - 
OAB/TO nº 96 - A, do inteiro teor do despacho de fls. 138 vºs, que segue transcrito na 
íntegra. Despacho. 1 – O pedido de fls. 138 dos autos deve ser formulado junto ao Juízo 
deprecado de Goiatins TO, 2 – Intime-se. Paraíso do Tocantins TO, 07 de julho de 2.009. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
02 - AÇÃO: EMBARGOS DE TERCEIROS.  
AUTOS Nº 2009.0009.3181-5/0.  
Embargante: Orley Lima Morais.  
Advogado: Dr. Geraldo Bonfim de Freitas Neto – OAB/TO nº 2708.  
Embargado: IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis.  
Advogado: Nihil.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Geraldo Bonfim de Freitas Neto 
- OAB/TO nº 2708, para no prazo de cinco(05) dias, ao recolhimento das custas, taxa 
judiciária e despesas, sob pena de indeferimento e extinção, conforme despacho de fls. 17 
dos autos, que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Quem adquire um imóvel, 
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avaliado na execução, em mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), não pode 
alegar pobreza, logo, nego a concessão de benefícios da assistência judiciária, eis que o 
(a) autor(a)es, não é pobre nos termos da Constituição Federal, pois não comprova 
insuficiência de recursos (inciso, LXXIV, art. 5º, CF); 2 – Assim, nego-lhe(s) os benefícios 
da assistência judiciária e determino: a) Intime(m)-se a(o) autor(a)es, por seu 
ADVOGADO, ao recolhimento das custas, taxa judiciária e despesas, no prazo de CINCO 
(05) DIAS, sob pena de indeferimento e extinção; 3 – vencido o prazo sem recolhimento á 
conclusão imediata. Paraíso do Tocantins TO, 22 de setembro de 2.009. Juiz ADOLFO 
AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
03 - AÇÃO: DEPÓSITO.  
AUTOS Nº 2.009.0003.7644-7/0.  
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A.  
Advogado: Dr. Érico Vinicius Rodrigues Barbosa – OAB/TO nº 4.220.  
Requerido: Marina Freitas de Mello.  
Advogado: Nihil.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Érico Vinicius Rodrigues 
Barbosa - OAB/TO nº 4.220, do inteiro teor da Sentença prolatada nos autos às fls. 44, 
que segue transcrito a parte conclusiva. Sentença... É o relatório. Decido. Verificando o 
pagamento do débito, deve o processo ser extinto, em face do reconhecimento da 
procedência do pedido pelo réu. Pelo exposto, julgo extinto o processo, em face do 
adimplemento do débito, pelo reconhecimento da procedência do pedido pelo réu (CPC, 
art. 269,II). Torno sem efeito, expressamente, a liminar concedida às fls. 27. Custas e 
despesas processuais pelo réu. Sem verba honorária. Transitado em julgado e e 
certificado nos autos, ao arquivo com baixas nos registros, distribuição e tombo. P.R.I.C. 
Paraíso do Tocantins TO, aos 23 de setembro de 2.009. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
04 - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL.  
AUTOS Nº 2.658/2000, 2870/00 E 3301/01.  
Exequente: União – Fazenda Nacional.  
Procurador: Dr. Rodrigo de Andrade M.Fernandes.  
Requerido: Droganorte Produtos Farmacêuticos Ltda e ou João Batista Mariano de Melo.  
Advogado: Dr. Luiz Carlos Lacerda Cabral – OAB/TO nº 812.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte requerida, Dr. Luiz Carlos Lacerda Cabral- 
OAB/TO nº 812, da Decisão prolatada nos autos às fls. 79/80, que segue transcrito 
parcialmente. Decisão...Considerando que a situação do processo se amolda ao art. 40, 
caput, da L. 6.830/80, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, o que permitirá à 
exeqüente diligenciar para fins de proporcionar um resultado frutífero a este executivo 
fiscal.Não havendo manifestação do credor, arquivem-se os autos, sem baixa na 
distribuição , nos termos do § 2º do mesmo dispositivo. Alerto, por fim, que a 
movimentação deste executivo somente estará legitimada diante de requerimento com 
potencialidade mínima de sucesso para a realização do crédito público. Junte-se cópia 
desta sentença a todos os processos executivos fiscais em apenso ou reunidos, 
certificando-se. Intimem-se. Paraíso do Tocantins TO, 25 de agosto de 2.009. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª vara Cível. E para tomar conhecimento do 
agravo de instrumento contidos nos autos ás fls. 81/96.  

 
06 - AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.  
AUTOS Nº 2.008.0002.5662-1/0.  
Exeqüente: Shark Automotive Distribuidora de Peças Ltda.  
Advogada: Drª. Beatriz Helena dos Santos – OAB/SP nº 87192.  
Requerido: Paraíso Trator Peças Ltda  
Advogada: Drª Tânia Maria Alves de Barros Rezende – OAB/TO nº 1.613  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte requerente, Drª. Beatriz Helena dos Santos - 
OAB/SP nº 87192, do pedido de penhora On Line, Bloqueio de Valores, via Bancejud, 
contidos nos autos às fls. 91/92, conforme despacho de fls. 91, que segue transcrito na 
íntegra. Despacho. Junte. Diga exeqüente. Paraíso do Tocantins TO, 22 de junho de 
2.009. Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
06 - AÇÃO: COBRANÇA.  
AUTOS Nº 2.009.0008.7054-9/0.  
Requerente: J S OLIVEIRA E CIA LTDA ME (GRÁFICA E EDITORA TOCANTINS.  
Advogada: Drª. Jorcelliany Maria de Souza – OAB/TO nº 4085.  
Requerido: Município de Paraíso do Tocantins TO.  
Advogado: Nihil.  
INTIMAÇÃO: Intimar a advogada da parte requerente, Drª. Jorcelliany Maria de Souza - 
OAB/TO nº 4085, para no prazo de dez (10) dias, ao recolhimento d e 50% das custas, 
despesas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e extinção, conforme despacho de 
fls. 174 dos autos, que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Indefiro os benefícios da 
assistência judiciária como pleiteado, pois a autora não comprova estar em dificuldades 
econômicas, mas defiro o pagamento das custas, taxa judiciária e despesas, com 
pagamento de 50% no início do processo e os restantes 50% ao final do processo, na 
conclusão do mesmo para sentença de mérito; 2 – Assim, intimem-se a autora ao 
recolhimento dos primeiros 50% das custas, despesas e taxa judiciária, em DEZ (10) 
DIAS, sob pena de indeferimento e extinção, intime(m)-se advogado(a) da autora; 3 – 
Somente após o recolhimento dos 50% das custas é que determino a escrivania se 
proceda: 3.1 – A CITAÇÃO do réu MUNICIPIO DE PARAÍSO, pessoalmente na pessoa do 
prefeito, para CONTESTAR/RESPONDER a ação, no prazo de SESSENTA (60) DIAS, 
sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato (CPC, artigos 188, 285, 297 e 
319); 4 – Intime(m)-se e cumpra-se. Paraíso do Tocantins To, 03 de setembro de 2.009. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
07 - AÇÃO: ORDINÁRIA.  
AUTOS Nº 2.009.0001.7194-2/0.  
Requerente: Cícero Cesário Neto.  
Advogado: Dr. Pedro Lustosa do Amaral Hidasi – OAB/GO nº 29.479.  
Requerido: Itaú Seguros S/A.  
Advogada: Drª. Marinólia Dias dos Reis – OAB/TO nº 1597.  
INTIMAÇÃO: Intimar a advogada da parte requerida, Drª. Marinólia Dias dos Reis - 
OAB/TO nº 1597, do inteiro teor da Sentença prolatada nos autos às fls. 89/94, que segue 
transcrito a parte conclusiva. Sentença.... 3 – CONCLUSÃO/DISPOSITIVO. Forte em tais 
razões JULGO PROCEDENTE o pedido contido na ação, para condenar ao réu ITAU 
SEGUROS S/A a indenizar o autor CICERO CESARIO NETO, nas seguintes verbas. 3 .1 

– A importância de quarenta salários mínimos, valor da época do sinistro em 24 de 
setembro de 2.008, corrigidos, valor da época do sinistro em 24 de setembro de 
2.008, corrigidos (INPC/IBGE) a partir da data do sinistro, e mais juros moratórios de 
12% ao ano, a partir da citação até efetivo pagamento; 3.2 – Condeno ao réu ao 
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao 
advogado do autor, os quais arbitro em 20% sobre a condenação atualizada. P.R.I. 
Paraíso do Tocantins TO, aos 12 de agosto de 2.009. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
08 - AÇÃO: COBRANÇA.  
AUTOS Nº 2.009.0006.0443-1/0.  
Requerente: Andréia Aparecida Zacarias Silva.  
Advogado: Dr. Pedro Lustosa do Amaral Hidasi – OAB/GO nº 29.479.  
Requerido: Itaú Seguros S/A.  
Advogado: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho – OAB/TO nº 3.378 A.  
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados das partes (requerente e requerida), Dr. Pedro 
Lustosa do Amaral Hidasi –OAB/GO nº 29.479 e dr. Jacó Carlos Silva Coelho- 
OAB/TO nº 3.378 -A, do inteiro teor da Sentença prolatada nos autos às fls. 96/104, 
que segue transcrito a parte conclusiva. Sentença.... 3 – 
CONCLUSÃO/DISPOSITIVO. Forte em tais razões JULGO PROCEDENTE o pedido 
contido na ação, para condenar ao réu ITAU SEGUROS S/A a indenizar a autora 
ANDREIA APARECIDA ZACARIAS SILVA, nas seguintes verbas. 3 .1 – A importância 
de quarenta (40) salários mínimos, valor da época do sinistro em 27 de abril de 2.008, 
corrigidos (INPC/IBGE) a partir da data do sinistro, e mais juros moratórios de 12% ao 
ano, a partir da citação até efetivo pagamento: 3.2 – Condeno ao réu ao pagamento 
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado do autor, 
os quais arbitro em 20% sobre a condenação atualizada; P.R.I. Paraíso do Tocantins 
TO, aos 09 de outubro de 2.009. Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara 
Cível.   

 
09 - AÇÃO: INDENIZAÇÃO.  
AUTOS Nº 2.008.0010.8605-3/0.  
Requerente: Carlos Douglas Martins da Silva, por sua genitora Marlene Martins do 
Nascimento Silva.  
Advogado: Dr. Rogério Magno Macedo Mendonça – OAB/TO nº 4.087 B.  
Requerido: Estado do Tocantins.  
Procuradora: Drª. Agripina Moreira.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Rogério Magno Macedo 
Mendonça – OAB/TO nº 4.087- B, para no prazo de dez (10) dias, manifestar-se da 
Contestação e documentos contidos nos autos ás fls. 46/74, pela parte ré Estado do 
Tocantins.  

 
10 - AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO  
AUTOS Nº 2.009.0003.7617-0/0.  
Requerente: Banco Panamericano S/A.  
Advogado: Dr. Leandro Souza da Silva – OAB/MG nº 102588.  
Requerido: Manoel Mendes.  
Advogado: Nihil.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Leandro Souza da Silva – 
OAB/MG nº 102588, do inteiro teor da Sentença prolatada nos autos às fls. 34/35 dos 
autos, que segue transcrito a parte conclusiva. Sentença....Foi o relatório.Decido. O 
processo deve ser julgado antecipadamente. O pedido se acha devidamente instruído. 
A ação deve ser julgada procedente, eis que o princípio estampado no artigo 128 do 
CPC limita a atuação do Juiz ao que foi requerido pelo autor na inicial (art. 282, CPC) 
e pelo réu na resposta ou contestação (CPC, art. 302). Impõe-se a procedência do 
pedido contido na ação. ISTO POSTO, com fundamento no artigo 3º e incisos do 
decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nesta ação, para 
declarar rescindido o contrato e consolidando nas mãos do(a) autor o domínio, a 
posse plena e exclusiva do veículo, descrito na petição inicial e apreendido 
liminarmente, cuja apreensão liminar a torno definitiva. Levante-se o depósito e 
apreensão, facultada a venda do bem pelo(a) autor(a), na forma do artigo 3º, § 5º do 
decreto-lei 911/69. Transitado em julgado e certificado, cumpra-se o disposto no artigo 
2º do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN onde registrado o veículo e a 
alienação fiduciária sobre o mesmo, com cópias da inicial, documentos que a 
acompanham, decisão liminar e desta sentença e certidão do trânsito em julgado, 
comunicando-lhe estar o(a) autor(a) autorizado(a) a proceder a transferência do 
veículo a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles colacionados. 
Condeno o(s) réu(s) ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive do 
protesto e notificação, verba honorária a favor do advogado do autor que, na forma do 
§ 4º do art. 20 do CPC, fixo em exatos 500,00 (quinhentos reais), devidamente 
atualizada a partir desta decisão, pelo INPC-IBGE e mais juros moratórios de 12% 
(doze pontos percentuais) ao ano. P.R.I. Certifique-se. Paraíso do Tocantins TO, 10 
de setembro de 2.009. Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
11 - AÇÃO: REVISÃO CONTRATUAL.  
AUTOS Nº 2.009.0008.7142-1/0.  
Requerente: Sheila Cristiane de Carvalho.  
Advogada: Drª. Ana Carolina Venâncio – OAB/TO nº 2779.  
Requerido: Ideal Tecidos.  
Advogado: Nihil.  
INTIMAÇÃO: Intimar a advogada da requerente, Drª. Ana Carolina Venâncio – 
OAB/TO nº 2779, do inteiro teor da Sentença prolatada nos autos às fls. 39, que 
segue transcrito a parte conclusiva. Sentença. Relatei.Decido. Trata-se, efetivamente, 
de desistência do pedido contido na ação e que deve ser homologado, 
independentemente da oitiva ou manifestação do réu (é), vez que inexistente a 
litigiosidade e por incompleta a relação jurídico-processual, que sé se completaria com 
a citação e vencido o prazo de resposta (artigos 263, 264, 219 e parágrfos c/c 267, 
VIII e seu § 4º, do CPC). Homologo, pois, o pedido de desistência da ação e, 
transitado em julgado e certificado nos autos, ao arquivo com baixas nos registros, 
inclusive na distribuição. Custas pela parte autora desistente. Sem verba ho norária. 
Autorizo o(a)autor(a), a retirar dos autos, os documentos originais que entender, 
desde que os substitua por cópias autenticadas, correndo por sua conta tais 
despesas. P.R.I. Paraíso do Tocantins TO, 24 de setembro de 2.009. Juiz ADOLFO 
AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  
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12 - AÇÃO: EXECUÇÃO.  
AUTOS Nº 2.009.0000.5227-7/0.  
Exeqüente: Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS.  
Advogado: Dr. Sérgio Fontana – OAB/TO nº 701.  
Executado: Frigorífico Margem S.A.  
Advogado: Nihil.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado do exeqüente, Dr. Sérgio Fontana – OAB/TO nº 701, da 
Sentença prolatada nos autos às fls. 96, que segue transcrito parte conclusiva. Sentença... 
DECIDO. A extinção da execução, sem embargos, independe de concordância ou 
consentimento do executado, tendo o exeqüente a livre disponibilidade da execução (art. 
569, CPC; RJTMG 58/262, JTJ 192/194, STJ 6/419, RSTJ 87/299, STJ-RT 737/198, 
JTAERGS 93/16). Face ao pedido de desistência da ação pela exeqüente, nos termos dos 
artigos 267, VIII c/c 595 e 569, todos do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e determino 
a extinção do processo, com baixas nos registros. Defiro o desentranhamento, somente 
pelo credor exeqüente ou seu advogado, do(s) título(s) de crédito original(is) e sua 
substituição por cópia(s) autêntica(s), tudo mediante recibo nos autos, com ônus ao 
exeqüente. Custas e despesas ex legis. Dê-se baixas em eventuais constrições judiciais 
(penhora, arresto) sobre bens do(s) devedor(es) executado(s), oficiando-se, se necessário. 
Transitado em julgado, certificado ao arquivo, com baixas nos registros, distribuição e 
tombo, em relação a ambos os processos. P.R.I. Paraíso do Tocantins TO, 29 de junho de 
2.009. Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
13 - AÇÃO: EXECUÇÃO.  
AUTOS Nº 3.687/2002.  
Exeqüente: Banco do Brasil S/A.  
Advogado: Dr. Anselmo Francisco da Silva – OAB/TO nº 2.498-A  
Executado: Clereston Ferreira de Carvalho.  
Advogado: Nihil.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado do requerente, Dr. Anselmo Francisco da Silva – 
OAB/TO nº 2.498, do inteiro teor da Sentença prolatada nos autos às fls. 98, que segue 
transcrito a parte conclusiva. Sentença... É o relatório.Decido. Isto posto, julgo EXTINTO O 
FEITO, com escopo no art. 267,III do Código de Processo Civil, em face da inércia do 
autor que, por seu turno, não deu prosseguimento ao feito como lhe fora determinado. 
Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios..Transitado em 
julgado, ao arquivo, com baixas nos registros. Autorizo ao réu a retirada dos documentos 
originais que entender, do processo, desde que os substitua por cópias autênticas, 
correndo as despesas por sua conta, certificando-se. Transitado em julgado e certificado 
ao arquivo com baixas nos registros, distribuição e tombo. P.R.I.C. Paraíso do Tocantins 
TO, aos 19 de agosto de 2.009. Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
14 - AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO.  
AUTOS Nº 2.008.0004.5558-6/0  
Requerente: Consórcio Nacional Honda Ltda.  
Advogado: Dr. Fábio de Castro Souza – OAB/TO nº 2.868  
Executado: Rodrigo Gontijo de Paula.  
Advogado: Nihil.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado do requerente, Dr. Fábio de Castro Souza – OAB/TO nº 
2.868, para no prazo de dez (10) dias, manifestar-se nos autos, se ainda, tem interesse no 
andamento do processo, requerendo o que de útil for a seu andamento célere, sob pena 
de extinção e arquivo sem resolução de mérito, conforme despacho de fls. 35 dos autos, 
que segue transcrito parcialmente. Despacho. 1 – Digam autor e seu advogado, se têm, 
ainda, interesse no andamento do processo, requerendo o que de útil for a seu andamento 
célere, inclusive juntando aos autos comprovante do protocolo, preparo e estágio do 
andamento da carta precatória de citação, busca e apreensão, no Juízo deprecado, no 
prazo de DEZ (10) DIAS, sob pena de extinção e arquivo, sem resolução de mérito. 2 – 
Intimem-se (a) autor ou exeqüente, pessoalmente por mandado/carta(AR) e (b) seu 
advogado (OS DOIS) deste despacho, URGENTEMENTE; 3 – Vencido o prazo, sem 
manifestação, á conclusão imediata. Paraíso do Tocantins TO, 18 de agosto de 2.009. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível Ficando ainda intimado da devolução 
da Carta Precatória contidos nos autos ás fls. 37/44.  

 
15 - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL.  
AUTOS Nº 3.835/2.002  
Exeqüente: UNIÃO – Fazenda Nacional.  
Procurador: Dr. Marcos José Chaves  
Executado: Empresa: José P. da Silva e ou José Pereira da Silva  
Advogado: Dr. José Pedro da Silva – OAB/TO nº 486 e Dr. Sebastião Tomaz de S. Aquino 
– OAB/TO nº 2190.  
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados dos executados, Dr. José Pedro da Silva – OAB/TO nº 
486 e Dr. Sebastião Tomaz de S. Aquino – OAB/TO nº 2190, do inteiro teor da Sentença 
de fls. 29 dos autos, que segue transcrito a parte conclusiva. Relatei. Decido. Face ao 
pagamento do débito pela executada, confessada pela credora julgo extinto o processo 
executivo na forma dos artigos 794, I e 795 do CPC. Custas e despesas pelo executado 
devedor. Verba honorária a que condeno o executado devedor a pagar ao advogado do 
credor exeqüente, que fixo em dez (10%) pontos percentuais do valor atualizado da 
execução. Levante-se eventual constrição judicial de bens da devedora ou inserção em 
cadastro de restrição de créditos, oficiando-se, se for o caso. Transitado em julgado, e 
certificado nos autos, ao arquivo com baixas nos registros, distribuição e tombo. P.R.I. 
Paraíso do Tocantins TO, aos 27 de junho de 2.008. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
16 - AÇÃO: EXECUÇÃO DE SENTENÇA.  
AUTOS Nº 3.155/2.001.  
Exeqüente: Banco do Brasil S/A.  
Advogado: Dr. Ciro Estrela Neto – OAB/TO nº 1086.  
Executado: Empresa: Carvalho e Teixeira Ltda –ME, fiadoras: Celma André Teixeira e 
Delma André Teixeira.  
Advogada: Drª. Sônia Maria França – OAB/TO nº 07 -A.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado do exeqüente, Dr. Ciro Estrela Neto – OAB/TO nº 1086, 
do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de valores, penhora On Line, contidos 
nos autos às fls. 129/130, conforme despacho de fls. 129, que segue transcrito na integra. 
Despacho. Junte. Diga exeqüente. Intime. Paraíso do Tocantins TO, 14 de julho de 2.009. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
17 - AÇÃO: EXECUÇÃO DE SENTENÇA.  
AUTOS Nº 2.008.0006.0412-3/0.  
Exeqüente: Osmar Barros Miranda  
Advogado: Dr. Rogério Magno de Macedo Mendonça – OAB/TO nº 4.087 B.  
Executado: Fiel Construtora e Incorporadora Ltda.  
Advogada: Drª. Simone de Oliveira Freitas – OAB/MG nº 103.383.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado do exeqüente, Dr. Rogério Magno de Macedo Mendonça 
– OAB/TO nº 4.087 B, do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores, 
penhora On Line contidos nos autos às fls. 95/96, conforme despacho de fls. 95, que 
segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Junte aos autos. Digam exeqüente e seu 
advogado (os dois), sobre o processo e requeiram que entenderem em dez (10) dias, sob 
pena de extinção. 2 – Intimem-se exeqüente e advogado (os dois). Paraíso do Tocantins 
TO. 11 de setembro de 2.009. Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
18 - AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.  
AUTOS Nº 2.822/00.  
Exeqüente: Daniel Dalla Barba e Alexandre Barrili Busato.  
Advogado: Dr. Alexandre Barrili Busato – OAB/RS nº 42.124  
Executado: Banco do Brasil S/A  
Advogado: Dr. Rudolf Schaiti – OAB/TO nº 163 –B.  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado do exeqüente, Dr. Alexandre Barrili Busato – OAB/RS nº 
42.124, do Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores e Oficio do Banco do Brasil 
S/A, contidos nos autos, ás fls. 435/436, conforme despacho de fls. 445 vºs, que segue 
transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Aguarde-se vencimento do prazo de intimação de fls. 
444 dos autos. 2 – Intime-se da penhora On Line de fls. 435/439 dos autos. 3 – Só após 
conclusão. Paraíso do Tocantins TO, 19 de julho de 2009. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES.Titular da 1ª Vara Cível.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Fica a parte Exeqüente, através de seus procuradores, intimados do ato processual 

abaixo:  
 

AUTOS Nº: 2008.0004.9756-4/0 .  
Ação de Execução .  
Exeqüente..: Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins – CELTINS.  
Adv. Exeqüente..: Dr. Sérgio Fontana – OAB/TO nº 701 e/ou Dr. Paulo Roberto de Oliveira 
– OAB/TO nº 496.  
Executado..: Município de Divinópolis do Tocantins – TO .  
Adv. Executado.: Drª. Áurea Maria Matos Rodrigues - OAB/TO nº 1.227 .  
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados da parte Exeqüente, do inteiro teor do Despacho de 
fls. 145 dos autos, que segue a seguir transcrito na íntegra: 1. – Face a ausência de 
pagamento voluntário, requisite-se o PRECATÓRIO, na espécie de PRC – PRECATÓRIO 
COMUM, ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PALMAS, via OFÍCIO REQUISITÓRIO, com 
cópia das peças indispensáveis, por intermédio do Presidente do TJETO, em Palmas 
(artigos 100 CF, 730, inciso I, CPC, 264/269, do RITJTO e RESOLUÇÃO/TJTO nº 
006/2007). Cumpra-se e Intimem-se. Paraíso do Tocantins – TO, 14 de agosto de 2.009. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª. Vara Cível .  

 

2ª Vara Cível 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais, 

abaixo relacionados:  
 

1 PROCESSO Nº 7790/04- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS  
Requerente: NÁDILA KAUANY ALVES GAMA, rep. por sua genitora  
Adv. EVANDRA MOREIRA MOREIRA DE SOUZA –OAB/TO 645  
Requerido: FÁBIO SANTOS DURÊ  
Adv. JOSÉ PEDRO DA ASILVA OAB/TO 486  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimados a comparecerem na 
Vara de Família da Comarca de Paraíso do Tocantins no dia 19 de novembro de 2009, às 
15:00 para audiência de conciliação, instrução e julgamento. Caso tenham interesse nessa 
espécie de prova, as partes deverão trazer suas testemunhas, independente de intimação, 
salvo se requerido de outra forma, no prazo legal.  

 
2 . PROCESSO Nº 5457/99- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A  
Adv. PAULO AFONSO DE SOUSA – OAB/TO 14.155  
Requerido: DOMINGOS GONZALES JAIME e outra  
Adv. não constituído  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado do exeqüente intimado do DESPACHO fls. 96v: “ ... Intime-
se o exeqüente a dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. 
Pso, 10/11/2009 .”  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais, 

abaixo relacionados:  
 

1. PROCESSO: CP Nº 894/1997- EXECUÇÃO  
Requerente: AGROMOTO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA  
Adv. IZABELLA AMARAL BRITO FERREIRA- OAB/GO 15.248 e CÁTIA REJANE DE 
OLIVEIRA LUIZ GOMES- OABGO 21.585  
Requerido: OSNI LOURENÇO MACHADO  
Adv. JEFFERSON JOSÉ ARBO PAVLAK-OAB/TO 1266- Curador Nomeado  
INTIMAÇÃO: Fica exeqüente por seu advogado intimado do DESPACHO fls. 157 dos 
autos: “ 1. Junte-se a esta carta precatória de execução, cópias das sentenças prolatadas 
nos embargos de terceiro Processos nºs 6.888/2002, 6.891/2002, 6.890/2002 e 
6.887/2002, certificando-se o cumprimento; 2. Após intime-se ao exeqüente por seu 
advogado, para se manifestar quando a carta precatória em DEZ (10) DIAS, sob pena de 
devolução ao juízo deprecado;3. Intimem-se e Cumpra-se. Paraíso (TO), 10 de outubro de 
2.009. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA . JUIZ SUBSTITUTO.”  
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INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais, 

abaixo relacionados:  
 

1. PROCESSO Nº 6890/02- EMBARGO DE TERCEIRO  
Requerente: EULITE MARTINS LOPES  
Adv. VANUZA PIRES DA COSTA- OAB/TO 2191  
Requerido: AGROMOTO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA  
Adv. IZABELLA AMARAL BRITO FERREIRA- OAB/GO 15.248 e CÁTIA REJANE DE 
OLIVEIRA LUIZ GOMES- OABGO 21.585  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimadas do final da 
SENTENÇA fls. 207/219: “ ... 3. DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. ISTO POSTO, julgo 
procedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro, afastando o imóvel 
caracterizado como IMÓVEL DENOMINADO FAZENDA FLOR DO CAMPO, 
CARACTERIZADO COMO PARTE DO LOTE Nº 16, DO LOTEAMENTO PARAÍSO, FLS. 
B, COM ÁREA DE 70.54.36 HA, REGISTRADO NO CRI DE PARAÍSO DO TOCANTINS 
NO LIVRO 2-A, FLS. 259, SOB R-7/M-259, da constrição judicial penhora nos autos de 
carta precatória de execução nº 894/1997. Custas e despesas processuais pelo 
embargado. Verba honorária, a que condeno a embargada a pagar ao advogado da 
embargante, que arbitro em dez pontos percentuais (10%) do valor atribuído aos 
embargos de terceiro. Junte-se cópia desta decisão à carta precatória de execução, 
certificando-se; Intimem-se os advogados da embargante e do embargado, com urgência. 
P. R. I. Paraíso do Tocantins/TO, 10 de novembro de 2009. William Trigilio da Silva- Juiz 
Substituto.”  

 
2. PROCESSO Nº 6891/02- EMBARGO DE TERCEIRO  
Requerente: MARILDO FRANCISCO FERREIRA e MARIA PEREIRA DA MOTA 
FERREIRA.  
Adv. LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO – OAB/TO 1858  
Requerido: AGROMOTO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA  
Adv. IZABELLA AMARAL BRITO FERREIRA- OAB/GO 15.248 e CÁTIA REJANE DE 
OLIVEIRA LUIZ GOMES- OABGO 21.585  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimadas do final da 
SENTENÇA fls. 131/139: “ ... 3. DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. ISTO POSTO, julgo 
procedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro, afastando o imóvel 
caracterizado como LOTE Nº 16, DO LOTEAMENTO PARAÍSO, COM ÁREA DE 75.22.06 
HÁ, REGISTRADO NO CRI DE PARAÍSO DO TOCANTINS SOB MATRÍCULA 8542, DO 
LIVRO Nº 2AF, FLS. 129 R01, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1995, da constrição judicial 
penhora nos autos de carta precatória de execução nº 894/1997. Custas e despesas 
processuais pelo embargado. Verba honorária, a que condeno a embargado a pagar ao 
advogado da embargante, que arbitro em dez pontos percentuais (10%) do valor atribuído 
aos embargos de terceiro. Junte-se cópia desta decisão à carta precatória de execução, 
certificando-se; Intimem-se os advogados da embargante e do embargado, com urgência. 
P. R. I. Paraíso do Tocantins/TO, 10 de novembro de 2009. William Trigilio da Silva. Juiz 
Substituto.”  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais, 

abaixo relacionados:  
 

1. PROCESSO Nº 6887/02- EMBARGO DE TERCEIRO  
Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A  
Adv. MAURICIO CORDENONZI- OAB/TO 2.223-6  
Requerido: AGROMOTO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA  
Adv. IZABELLA AMARAL BRITO FERREIRA- OAB/GO 15.248 e CÁTIA REJANE DE 
OLIVEIRA LUIZ GOMES- OABGO 21.585  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimadas do final da 
SENTENÇA fls. 207/219: “ ... 3. DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. ISTO POSTO, julgo 
procedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro, por ser o bem 
impenhorável nos termos do artigo 69 do Decreto-lei 167/67, afastando-o da constrição 
judicial penhora nos autos de carta precatória de execução nº 894/1997. Custas e 
despesas processuais pelo embargado. Verba honorária, a que condeno a embargado a 
pagar ao advogado da embargante, que arbitro em dez pontos percentuais (10%) do valor 
atribuído aos embargos de terceiro; Junte-se cópia desta decisão à carta precatória de 
execução, certificando-se; Intimem-se os advogados da embargante e do embargado, com 
urgência. P. R. I. Paraíso do Tocantins/TO, 10 de novembro de 2009. William Trigilio da 
Silva. Juiz Substituto.”  

 
2. PROCESSO Nº 6888/02- EMBARGO DE TERCEIRO  
Requerente: ESTEVAN ROSA FILHO e MARIA NEUSA DE OLIVEIRA ROSA  
Adv. JOSÉ PEDRO DA SILVA- OAB/TO 486  
Requerido: AGROMOTO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA  
Adv. IZABELLA AMARAL BRITO FERREIRA- OAB/GO 15.248 e CÁTIA REJANE DE 
OLIVEIRA LUIZ GOMES- OABGO 21.585  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimadas do final da 
SENTENÇA fls. 123/132: “ ... 3. DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. ISTO POSTO, julgo 
procedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro, afastando o imóvel 
caracterizado como PARTE DO LOTE Nº 16, DO LOTEAMENTO PARAÍSO, COM ÁREA 
DE 69.97.94 HÁ, REGISTRADO NO CRI DE PARAÍSO DO TOCANTINS SOB 
MATRÍCULA 8.514 DO LIVRO 2-AF, FLS, 128 R01, EM DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 
1995, da constrição judicial penhora nos autos de carta precatória de execução nº 
894/1997. Custas e despesas processuais pelo embargado. Verba honorária, a que 
condeno a embargado a pagar ao advogado da embargante, que arbitro em dez pontos 
percentuais (10%) do valor atribuído aos embargos de terceiro. Junte-se cópia desta 
decisão à carta precatória de execução, certificando-se; Intimem-se os advogados da 
embargante e do embargado, com urgência. P. R. I. Paraíso do Tocantins/TO, 10 de 
novembro de 2009. William Trigilio da Silva- Juiz Substituto.”  
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais, 

abaixo relacionados:  
 

1. PROCESSO Nº 4874/98- INDENIZAÇÃO  
Requerente: DORACY COSTA SANTOS, rep. s/ filhos  
Adv. JOSÉ PEDRO DA SILVA-OAB/TO 486  
Requerido: TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA  
Adv. ALESSANDRA PIRES DE CAMPOS DE PIERI- OAB/GO 14.580.  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimadas do final da 
SENTENÇA fls. 207/219: “ ... 3. CONCLUSÃO/DISPOSITIVO. ISTO POSTO e finalmente, 
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na ação, para condenar a ré 
TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA a indenizar aos autores, nas 
verbas que abaixo determino: 1.1 Pensão mensal no valor de exatos 2/3 (dois terços) do 
salário mínimo nacional, que deverão ser partilhados igualmente entre os três autores, 
com termo inicial contado da época dos fatos (21-NOVEMBRO-1996), e que 
acompanharão a variação salarial mínima nacional (STF, Súmula 490) e que deverão ser 
pagos mensalmente, todos os dias 05 (cinco) de cada mês vencido, tudo nos termos da 
Súmula 490 do STF, pois que inaplicável a proibição de vinculação ao salário mínimo 
prevista no art. 7º, inciso IV da Constituição federal, como base de cálculo e atualização 
de pensão em ação de indenização, sendo que as parcelas vencidas até o trânsito em 
julgado desta sentença devem ser pagas de uma só vez; 1.2 Ao atingirem os filhos autores 
CLEITON COSTA SANTOS e CLEBER COSTA SANTOS a idade completa de vinte e 
quatro (24) anos que se completa no dia do vigésimo quinto (25º) aniversário, cessa a 
pensão às autoras mas que, por outro lado, automaticamente, a pensão que se extinguirá 
primeiro se acrescerá, agregará ou somará ao valor da pensão da autora viúva 
remanescente, até que se extinga completamente, quando o de cujus completasse 65 
anos de idade; 1.3. Deverão, a empresa ré pagar, também, todos os décimos terceiros 
salários integrais vencidos e a vencer, na forma de pensão (gratificação de natal) anuais, 
no dia 20 (vinte) do mês de dezembro (12) de cada ano civil; 1.4. Quanto aos danos 
morais fixo a condenação, individualmente, para cada uma dos autores, no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), totalizando assim a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais), acrescidos de juros moratórios, a partir do evento danoso (Súmula 54⁄STJ), à taxa 
de 0,5% ao mês até o dia 10.11.2003, e, a partir de 11.1.2003 (NCC), à taxa de 12% ao 
ano, pelo que estabelece o artigo 406 do atual Código Civil, além de correção monetária, 
esta, porém, a partir da data desta sentença que o quantifica (Súmula nº 362/STJ); 1.5. 
Deverão a ré constituir capital para garantia da indenização, eis que têm os autores, a 
hipoteca judiciária sobre os seus bens, mediante inscrição no álbum registrador 
competente, nos termos do arts. 466 e 602 do CPC e 827, VI, do CC e art.167-I–2, da LRP 
e que deverá incidir sobre os seus bens, até o total do valor da indenização; 1.6. Não 
incidirá o desconto do Imposto de renda (IRPF), no valor da indenização, pois que não se 
trata de rendimento, mas de indenização, de modo que a indenização decorrente de ato 
ilícito não caracteriza renda, não são produto de capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos e também não representam acréscimo patrimonial e, portanto, não se subsume na 
hipótese de incidência tributária: Precedentes - Súmulas nºs 125 e 136 do STJ; 1.7. Verba 
honorária a que condeno os réus, solidariamente, a pagar ao advogado dos autores, que 
arbitro em 20% (vinte pontos percentuais) incidentes quanto aos danos materiais 
atualizados e que serão calculados sobre os valores das prestações vencidas e um ano 
das vincendas, eis que não se aplica o § 5º do art. 20 do CPC (Neste sentido reiteradas 
decisões do STF: RE 95.262-4, 95.279-9, 95.281-1, 95.282-9, 95.302-7, 96.719-2, 96.731-
1, 97.032-1; STF, RTJ 100/800; STF, RT 550/222, 553/283, 564/264, 544/280; STJ, RSTJ 
63/212 e etc) e mais sobre o valor total dos danos morais fixados; 1.8. Custas e despesas 
processuais pela ré. Intimem-se aos advogados das partes. P. R. I. Paraíso do 
Tocantins/TO, 12 de novembro de 2009. William Trigilio da Silva- Juiz Substituto.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais, 

abaixo relacionados:  
 

1. PROCESSO Nº 6.697/02- DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA 
DE BENS.  
Requerente: SELMA RODRIGUES DOS SANTOS  
Adv. JOSÉ PEDRO DA SILVA- OAB/TO 486  
Requerido: MAURILIO FABIANO DOS REIS  
Adv. KESLEY MATIAS PIRETT OAB/TO 1905  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimados do final da 
SENTENÇA fls. 78/80 dos autos: “ ... Relatei. Decido. Conheço dos embargos e acolho-os 
dando-lhe, inclusive, efeitos infringentes, cujo efeito se atribui aos embargos declaratórios, 
por parte da doutrina e jurisprudência, em caráter excepcional, quando ocorre manifesto 
equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido, 
ainda que tal implique em modificação da decisão anterior (STJ – RSTJ 103/187, 663/172 
e etc ), o que, evidente, é o caso dos autos. Assim, revejo a decisão de f. 40/41 dos autos. 
É evidente que a ausência de homologação judicial do instrumento de transação de f. 09 
dos autos, por si só, não retira de tal documento o caráter de título executivo, embora lhe 
subtraia a possibilidade de execução como título judicial (RSTJ 140/443), vale dizer, as 
partes, autora e réu, já haviam colocado final à sociedade de fato e partilhado seus bens, 
com o acordo referendado pelo Ministério de f. 09 dos autos (CPC, art. 585, II), pelo que 
lhe faltava, à autora, interesse jurídico e processual, para a propositura da ação de 
dissolução de sociedade de fato c-c partilha de bens, sendo carecedora da ação proposta. 
Em palavras simples, se o acordo extrajudicial referendado pelo Ministério Público já 
dissolvera a sociedade de fato e já partilhara os bens do casal, é de indagar-se, qual o 
interesse da autora em ver apreciado judicialmente, os mesmos pedidos, cujo objeto já era 
inexistente?! O mesmo ocorre com a ação reconvencional para o fim exclusivo de ver 
reconhecido o acordo extrajudicial firmado e homologado pelo Ministério Público, pois que 
é a própria lei (CPC, art. 585, II) que atribui eficácia executiva extrajudicial ao acordo 
referendado pelo Ministério Público, faltando ao réu reconvinte interesse jurídico e 
processual. Se as partes não estão a cumprir o acordo referendado pelo Ministério 
Público, devem propor as ações pertinentes visando ao cumprimento do título executivo 
extrajudicial. Enfim, em ambos os casos são, o autor da ação principal e o autor 
reconvinte, carecedores das ações propostas. ISTO POSTO, nos termos dos artigos 267, 
IV, VI e § 3º e 329, todos do CPC, julgo a autora da principal e o autor reconvinte, 
carecedores das ações propostas, extinguindo os processos principal e reconvencional, 
sem resolução de mérito. Custas e despesas pelo autor na ação principal e pelo réu 
reconvinte na ação reconvencional. Condeno a autora da ação principal na verba 
honorária ao advogado do réu, que fixo em exatos R$ 300,00 (trezentos reais) e condeno 
o autor reconvinte a pagar verba honorária ao réu reconvindo também no valor de R$ 
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300,00 (trezentos reais), não se compensando as verbas honorárias porque estas 
pertencem aos advogados e não às partes. Tais verbas de sucumbência, entretanto, 
somente poderão ser cobradas, se for feita a prova de que o(s) sucumbente(s) ou 
vencido(s), perdeu(ram) a condição de necessitado(s) (Lei 1.060/50, artigos 3º, 11, § 2º e 
12). Transitado em julgado, ao arquivo com baixas nos registros. P. R. Intime-se as partes 
por seus advogados e ao Ministério Público. Paraíso do Tocantins/TO, 12 de novembro de 
2.009. Juiz ADOLFO AMARO MENDES- Titular da 1ª Vara Cível.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais, 

abaixo relacionados:  
 

1. PROCESSO Nº 5669/99- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA C/ DEVEDOR 
SOLVENTE  
Requerente: BANCO BEG S/A  
Adv. MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA- OAB/RJ 151.056-S  
Requerido: ANILTON MOREIRA CRUZ , CLÁUDIO JOAQUIM BITENCOURT DE BRITO, 
HANILTON EDSON ARAUJO  
Adv. GILBERTO SOUSA LUCENA – OAB/TO 1.186 e Drª ELENICE ARAÚJO SANTOS 
LUCENA – OAB/TO 1.324.  
INTIMAÇÃO: 1. Fica o exeqüente credor através de seu advogado intimado para em 
CINCO (5) DIAS, manifestar interesse no prosseguimento no feito, especialmente sobre 
indicação de bens à penhora, sob pena de extinção e arquivo, BEM COMO intimá-los do 
DESPACHO fls. 32 dos autos: “ ... Não levo em consideração a petição de f. 90 dos autos, 
porque o advogado que a subscreve não representa mais os interesse do banco credor 
exeqüente, em face da juntada de novo mandato de f. 84/87 dos autos; 2. Digam 
exeqüente credor e seu advogado, em CINCO (5) DIAS, sobre seu interesse no processo, 
requerendo o que entender(em) de útil ao seu andamento normal, especialmente sobre 
indicação de bens à penhora, sob pena de extinção e arquivo, face ao flagrante 
desinteresse no andamento do mesmo; 3. Intimem-se AUTOR(A) EXEQUENTE 
PESSOALMENTE e SEU ADVOGADO pelo DJTO (OS DOIS), deste despacho e, após, 
vencido o prazo, sem manifestação, à conclusão imediata. 4. Intimem-se e Cumpra-se. 
Paraíso (TO), 10 de outubro de 2.009. ADOLFO AMARO MENDES . Titular da 1ª Vara 
Cível .Auxiliar na Vara de Família e 2º Cível- META 2 CNJ.”  

 
2. PROCESSO Nº 6363/01- CAUTELAR INOMINADA  
Requerente: CLAUDIO JOAQUIM BITENCOURT DE BRITO  
Adv. JOÃO INÁCIO NEIVA DA SILVA OAB/TO 854B  
Requerido: BANCO BEG S/A  
Adv. MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA- OAB/RJ 151.056-S  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimados da SENTENÇA fls. 
57/58 dos autos: “ Trata-se de ação cautelar inominada, para cancelamento de anotação 
de nome e CPF junto ao SERASA, movida por CLÁUDIO JOAQUIM BITENCOURT DE 
BRITO contra BANCO DO ESTADO DE GOIÁS-BEG, ambos nos autos qualificados. 
Verifico que na ação cautelar fora concedida medida liminar e cumprida a mesma (f. 
19/20). Houve contestação pelo requerido. Posteriormente, intimados a dar andamento ao 
processo e manifestar interesse em seu julgamento final, o requerente quedou-se silente 
após intimação. O requerido pugnou pela extinção do processo e, manifestando-se 
posteriormente, o próprio requerente concordou com a extinção do processo (f. 54, vº, in 
fine).. Relatei. DECIDO. Declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos 
do artigo 267, § 1º, do CPC. Quanto à medida liminar concedida e efetivada às f. 19/20, a 
torno, expressamente, sem efeito, retroagindo as partes ao status quo ante. Expeçam-se 
mandados necessários. Custas, despesas e taxa judiciária pelo requerente. Verba 
honorária que o condeno a pagar ao advogado do requerido, que arbitro em R$ 300,00 
(trezentos reais). Transitado em julgado, certificado nos autos, ao arquivo com baixas nos 
registros. P. R. I. Paraíso do Tocantins/TO, 10 de novembro de 2.009. Juiz ADOLFO 
AMARO MENDES Titular da 1ª Vara Cível - Auxiliar na Vara de F. S. I.J e 2º do Cível.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais, 

abaixo relacionados:  
 

1. PROCESSO Nº 7043/02- EMBARGOS DE TERCEIRO  
Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)  
Adv. ANDRÉ RICARDO TANGANELI- OAB/TO nº 2315  
Requerido: BANCO BEG S/A  
Adv. MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA- OAB/RJ 151.056-S  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes através de seus advogados intimados do final da 
SENTENÇA fls. 63/65 dos autos: “ ... Relatei. DECIDO, extinguindo o processo, sem 
resolução de mérito, em face da perda do objeto da ação. É que, por força do que dispõe o 
art. 462 do Código de Processo Civil, a ocorrência da carência superveniente da ação 
implica a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267, inciso VI, do CPC). 
Segundo dispõe o art. 462 do CPC, incumbe ao Magistrado, no momento de proferir a 
sentença, levar em consideração qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do 
direito superveniente à propositura da demanda. O interesse processual deve estar 
presente no momento da decisão e se vier a desaparecer ao longo do feito, por motivo 
superveniente, se impõe o reconhecimento de carência da ação, por falta de interesse 
processual. Assim, verifico, na forma do artigo 334, inciso I, do CPC, que quando 
recebidos os presentes embargos de terceiro, para afastar da constrição judicial o bem 
imóvel do embargante, o bem já havia sido afastado da penhora na própria execução e, 
logo, os fatos e fundamentos jurídicos sobre os quais versavam os fundamentos que 
motivaram a impetração da presente ação de embargos de terceiro não mais existiam 
quando do seu recebimento, em virtude de causa superveniente que esvaziou o objeto do 
feito, pelo que deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito, com a aplicação do 
princípio da causalidade, que se faz necessária, na inteligência dos artigos 267, VI, última 
parte, e 462, todos do CPC, eis que o interesse processual, como condição da ação, pode 
e deve ser examinada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Orienta a 
jurisprudência: “FATO SUPERVENIENTE – ART. 462 DO CPC – INTERESSE 
PROCESSUAL – DESAPARECIMENTO – CARÊNCIA DE AÇÃO – Segundo dispõe o art. 
462 do CPC, incumbe ao Magistrado, no momento de proferir a sentença, levar em 
consideração qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à 
propositura da demanda. O interesse processual deve estar presente no momento da 
decisão e se vier a desaparecer ao longo do feito, por motivo superveniente, se impõe o 

reconhecimento de carência da ação, por falta de interesse. (TAMG – AC 
0286833-1 – 3ª C.Cív. – Rel. Juiz Edilson Fernandes – J. 25.08.1999). ISTO 
POSTO, na forma dos artigos 267, VI, última parte, e 462, todos do CPC, extingo 
a presente ação sem resolução de mérito, determinando seu arquivamento, com 
baixas nos registros. Custas e despesas processuais pelo autor. Sem verba 
honorária. Transitado em julgado, certificado nos autos, ao arquivo, com baixas 
nos registros. Paraíso do Tocantins (TO), 10 de novembro de 2.009. Juiz ADOLFO 
AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. Auxiliar na Vara de Família e 2º Cível. 
META 2 CNJ.”  
  

Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos 

processuais, abaixo relacionadas:  
 
AUTOS Nº 1.759/05: DENÚNCIA  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO  
ACUSADO: ROGÉRIO MENDES MARGARIDA  
Vitima: A JUSTIÇA PÚBLICA  
Artigo: 14,caput, da Lei Federal nº 10.826/03  
ADVOGADO: VIRGILIO RICARDO COELHO MEIRELLES- OAB/RJ 128371 e 
OAB/TO 4017/A  
INTIMAÇÃO: Fica o Advogado do acusado Rogério Mendes Margarida Dr. 
VIRGILIO RICARDO COELHO MEIRELES, INTIMADO a comparecer perante este 
Juízo, na sala das audiências do Edifício do Fórum local, no dia 27 DE 
NOVEMBRO de 2009, às 14h:30min, para realização da audiência de Instrução e 
Julgamento, nos autos epigrafados.  
 

Vara de Família e Sucessões 
  

ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
 

01) PROCESSO: 2009.0002.4087-1 – NULIDADE DE ATO JURÍDICO.  
Requerente: JOSÉ ANTÔNIO DE MENDONÇA.  
Advogado (a): Dr. LUIZ CARLOS CAPOZZOLI OAB-SP 76.840  
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS.  
Fica o advogado em epígrafe, intimado do teor seguinte. Foi enviado nesta data 
carta precatória para a comarca de Araguacema – TO com a finalidade de intimar 
o cartório de Registro de Imóveis de Caseara – TO, para proceder com a baixa da 
constrição no imóvel R.04 matrícula 750, devendo a parte autora arcar com os 
dispêndios necessários para o cumprimento da referida CP no Juízo deprecado. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Paraíso do Tocantins, aos 10 de 
Novembro de 2009 eu, Miguel da Silva Sá, escrevente judiciário digitei.  
 

PEDRO AFONSO                 
Vara de Família e Sucessões 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 2009.0008.0382-5/0  
Ação: Cobrança c/c Pedido de Aproveitamento em Cargo  
Requerente: DORENE FERREIRA SALES  
SEBATIANA MOREIRA DE OLIVEIRA  
Advogado: Dr. RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS OAB/TO 3138  
Requerido: O MUNICÍPIO DE SANTA MARRIA DO TOCANTINS/TO  
Despacho: “Redesigno o ato (audiência de instrução e julgamento) para o dia 
25/11/2009, às 16:00 horas, saindo os presentes intimados. Intime-se a parte 
autora via diário da justiça, através do seu advogado Raimundo Ferreira dos 
Santos e intime-se a ré pessoalmente para comparecer ao ato e no prazo de 10 
(dez) dias regularizar a representação processual, visto que às fls. 25, a Srª 
Escrivã certificou sobre o falecimento do patrono da mesma. . ...Pedro Afonso, 11 
de novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de 
Direito.”  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, 

intimados dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  

 
01- AUTOS Nº 2009.0008.0380-9/0 (ANTIGO: 1046/99) E 2009.0008.0381-7 
(ANTIGO:1037/99)  
Ação: CANCELAMENTO DE PROTESTO  
Requerente: RALUM – COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS FEITAS LTDA – 
REP POR SORAYA DE FÁTIMA SALES DOS REIS  
Advogado: Dr. JOÃO DE DEUS ALVES MARTINS OAB/TO 792  
Requerido: VALFRANCE – VALISERE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Despacho: “Isto posto, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do Código do 
Processo Civil, JULGO EXTINTO OS PROCESSOS sem resolução do mérito. 
Expeça-se alvará em favor da requerente para levantamento da quantia 
depositada às fls. 27 devidamente corrigida. Translade cópia aos autos em 
apenso. P.R.I, Aguarde-se o transito em julgado, após as formalidades legais, 
arquive-se. Cumpra-se. Pedro Afonso, 11 de novembro de 2009. Ass. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
  
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 2009.0009.7174-4/0  
Ação: DIVORCIO CONSENSUAL  
Requerente: CÉLIA REGINA CIRQUEIRA BARROS  
Requerente: MARCELO PARANISTA DE OLIVEIRA  
Advogado: DR. THUCYDIDES OLIVEIRA DE QUEIROZ OAB/TO 2309  
SENTENÇA: “ISTO POSTO, evidenciado estarem os requerentes separados por mais de 
dois anos, não havendo notícia de ter ocorrido entre eles novo convívio conjugal e 
satisfeitos os demais requesitos legais, HOMOLOGO o acordo, com base no art. 40, § 2º, 
da Lei nº 6.515/77, e DECRETO O DIVORCIO dos requerentes, restando dissolvido o 
vínculo conjugal. P. R. I. Transitada em julgado, expeçam-se mandado de averbação e 
arquive-se. Sem custas, por serem os autores assistidos pela justiça gratuita. Cumpra-
se...”.Pedro Afonso, 10 de novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira 
- Juíza de Direito.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

  
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 2007.0001.8858-0/0  
Ação: EXECUÇÃO FORÇADA  
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A  
Advogado: DR. ALMIR SOUSA DE FARIA OAB/TO 1705-B  
Requerido: GILBERTO NOGUEIRA SOBREIRA  
Requerido: HELOISA REHDER COELHO SOBREIRA  
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906  
SENTENÇA: “Diante do exposto,HOMOLOGO por sentença a transação realizada pelas 
partes, conforme inserto de fls. 199/200 dos autos de Execução, para que surta seus 
efeitos legais e jurídicos, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil, julgo 
EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. As custas finais e taxa judiciária se 
houver de todos os processos em apenso serão suportadas pelos Requeridos. Proceda-se 
o cálculo das custas e taxa judiciária remanescentes, inclusive as custas e taxa judiciária 
da Medida Cautelar Incidental em que são autores. Intime-se os executados para 
recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo pagamento, proceda-se na forma 
do Provimento da CGJ – TO, nº 05/09. Translade cópia da presente nos processos em 
apenso. P. R. I. Arquive-se após as cautelas legais. Cumpra-se...”.Pedro Afonso, 11 de 
novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 2007.0001.8859-8/0  
Ação: EXECUÇÃO FORÇADA  
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A  
Advogado: DR. ALMIR SOUSA DE FARIA OAB/TO 1705-B  
Requerido: GILBERTO NOGUEIRA SOBREIRA  
Requerido: HELOISA REHDER COELHO SOBREIRA  
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906  
SENTENÇA: “Diante do exposto,HOMOLOGO por sentença a transação realizada pelas 
partes, conforme inserto de fls. 199/200 dos autos de Execução, para que surta seus 
efeitos legais e jurídicos, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil, julgo 
EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. As custas finais e taxa judiciária se 
houver de todos os processos em apenso serão suportadas pelos Requeridos. Proceda-se 
o cálculo das custas e taxa judiciária remanescentes, inclusive as custas e taxa judiciária 
da Medida Cautelar Incidental em que são autores. Intime-se os executados para 
recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo pagamento, proceda-se na forma 
do Provimento da CGJ – TO, nº 05/09. Translade cópia da presente nos processos em 
apenso. P. R. I. Arquive-se após as cautelas legais. Cumpra-se...”.Pedro Afonso, 11 de 
novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 2007.0007.0864-8/0  
Ação: CAUTELAR INCIDENTAL  
Requerente: GILBERTO NOGUEIRA SOBREIRA  
Requerente: HELOISA REHDER COELHO SOBREIRA  
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906  
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A  
Advogado: DR. ALMIR SOUSA DE FARIA OAB/TO 1705-B DR.  
SENTENÇA: “Diante do exposto,HOMOLOGO por sentença a transação realizada pelas 
partes, conforme inserto de fls. 199/200 dos autos de Execução, para que surta seus 
efeitos legais e jurídicos, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil, julgo 
EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. As custas finais e taxa judiciária se 
houver de todos os processos em apenso serão suportadas pelos Requeridos. Proceda-se 
o cálculo das custas e taxa judiciária remanescentes, inclusive as custas e taxa judiciária 
da Medida Cautelar Incidental em que são autores. Intime-se os executados para 
recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo pagamento, proceda-se na forma 
do Provimento da CGJ – TO, nº 05/09. Translade cópia da presente nos processos em 
apenso. P. R. I. Arquive-se após as cautelas legais. Cumpra-se...”.Pedro Afonso, 11 de 
novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 2008.0003.1017-0/0  
Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO ESTÉTICO  
Requerente: ROSIMARY DA LUZ SILVA  
Advogado: DR. JOSÉ PEREIRA DE BRITO OAB/TO 151  
Requerido: ADAUTO VANDERLEI COSTA  
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906  
SENTENÇA: “Diante do exposto, analisando perfunctoriamente as provas carreadas para 
os autos e considerando que os fundamentos esposados mostram-se capazes de amparar 
a pretensão deduzida, com base no artigo 269, inciso I, primeira parte, do Código de 
Processo Civil, artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 5º, incisos V e X da Constituição 
Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da autora, declarando 
extinto o feito, com julgamento do mérito e CONDENO o réu a pagar indenização à autora, 
à titulo de danos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que em razão do 
reconhecimento da culpa concorrente, reduzo para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os 
valores da condenação para indenização por danos morais devem ser corrigidos 
monetariamente pelo IGP-M, a partir da data da presente sentença, uma vez que para 
esta espécie de indenização é inaplicável a Súmula 43 do STJ. Quanto aos juros, devem 
ser aplicados a 1% ao mês, a partir da data em que ocorreram os fatos, isto é, 22.06.2003, 
nos termos da Súmula 54 do STJ. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 
dos honorários advocatícios, com base no artigo 20, § 4ºe alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do $ 3º pela 
natureza e importância da lide e o bom trabalho realizado pelo profissional, arbitro os 
honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação por danos morais. 
Transitada em julgado, e em não sendo paga a dívida, incidir-se-á a sobre os valores da 
condenação por danos morais e da condenação por danos materiais, neste caso das 
parcelas vencidas e por um ano das parcelas vincendas a regra do artigo 475, letra ‘j’ do 
Código de Processo Civil. P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 
de praxe. Cumpra-se...”.Pedro Afonso, 07 de novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de 
Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 2006.0009.9626-2/0  
Ação: REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
Requerente: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS  
Advogado: DRª. MERY AB-JAUDI FERREIRA LOPES OAB/TO 572-A  
Advogado: DR. EPITÁCIO BRANDÃO LOPES OAB/TO 315-A  
Advogado: DRª. LILIAN ABI-JAUDI BRANDÃO OAB/TO 1824  
Advogado: DRª. ADRIANA ABI-JAUDI BRANDÃO DE ASSIS OAB/TO 1998  
Requerido: JOSÉ AUGUSTO BARBOSA GOMES  
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906  
Advogado: DRª. MARCELIA AGUIAR BARROS KISEN OAB/TO 4039  
SENTENÇA: “ISTO POSTO, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos, o acordo feito entre as partes. Julgo extinto o processo com resolução do 
mérito, com fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Publique-se, 
Intime-se e registre-se e arquivem-se após cumpridas as formalidades legais. Custas pro 
rata..”.Pedro Afonso, 09 de novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos 
Oliveira - Juíza de Direito.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 2007.0003.7402-2/0  
Ação: DESPEJO  
Requerente: MARIA SALOMÉ SARDINHA NOLETO  
Advogado: JOÃO DE DEUS ALVES MARTINS OAB/TO 792  
Requerido: SUPERCILIO FREITAS DE ABREU  
SENTENÇA: “Diante do exposto, julgo, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, 
inciso III, do Código de Processo Civil, sem apreciação do mérito. Após o trânsito em 
julgado, arquive-se. Sem custas. Publique-se. Registre-se e intime-se...”.Pedro Afonso, 09 
de novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

01- AUTOS Nº 788/98;2006.0003.4854-6/0; 2007.0002.8513-5; 2005.0003.0274-2/0; 
2005.0003.0273-4/0; 2006.0001.5903-4/0; 2006.0002.8270-7/0; 2006.0008.1777-5/0; 
1.063/02; 2.668/04; 902/99; 2.660/04; 842;98;841/98 e 800/98.  
Ação: ABERTURA DE INVENTÁRIO; REINTEGRAÇÃO DE POSSE; INVENTÁRIO; 
ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO; CAUTELAR DE SEQUESTRO; 
ALIMENTOS; DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOJURÍDICO; EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS; ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BENS IMÓVEIS DO ESPÓLIO E 
PAGTO DE DÉBITOS; INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE; ANULATÓRIA DE ATO 
JURÍDICO E PETIÇÃO DE HERANÇA; HABILITAÇÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO; 
ALVARÁ JUDICIAL; MEDIDA CAUTELAR; INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE; ALVARÁ 
JUDICIAL, RESPECTIVAMENTE.  
Requerentes: PEDRO MARIANO DOS SANTOS FILHO; LUZIA PARENTE DOS SANTOS; 
HERMANO PARENTE DOS SANTOS e sua esposa AFRA MARIA MACEDO DA SILVA 
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SANTOS; MARISA PARENTE DOS SANTOS; LEONEL DE SOUSA PARENTE NETO; 
SARA FRANÇA DE ARAÚJO SANTOS (REP POR HILDENÊ FRANÇA ARAÚJO) 
ROMILDO ANTONINHO LAZARIN; WALDINEY MARTINS SOUSA; SANDRA VIEIRA DE 
ABREU SANTIAGO; EDIVALDO PEREIRA DUARTE; EMANUEL REZENDE FILHO ; 
PEDRO PEREIRA PINHEIRO, RAFAELA FERREIRA PARENTE (REP POR RODINAIRY 
FRANÇA FERREIRA)VINICIUS MARTINS PARENTE (REP POR ZULEIDE MACHADO 
MARTINS); BANCO DO AMAZONIA S.A, RAIMUNDO PINTO NETO.  
Advogados: Dr. José Pereira de Brito OAB/TO 151  
Dr. Sebastião Pereira Neuzim Neto OAB/TO 2.980  
Dr. Carlos Alberto Dias Noleto OAB/TO 906  
Dr. GUSTAVO FIDALGO E VICENTE OAB/TO 2020  
Dr. SILAS ARAUJO LIMA OAB/TO 1738  
Dr. SAVIO BARBALHO OAB/TO 747  
Dr. AILTON ARIAS OAB/TO 1836  
Dr. ANTNIO MARIANO DOS SANTOS OAB/TO  
Dr. MANOEL C. GUIMARÃES OAB/TO 1686  
Dr. JOÃO DE DEUS ALVES MARTINS OAB/TO 792  
Dr. PEDRO JOSÉ ERLACHER OAB/SP 94.820  
Dr. VILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB/TO 835  
Requerido: espolio: PEDRO MARIANO DOS SANTOS; NUBIA NEVES RODRIGUES; 
LEONEL DE SOUSA PARENTE; LA MAIOLA E CIA LTDA.  
Despacho: “Defiro o requerimento de redesignação da audiência, protocolado pelo 
Dr.SAVIO BARBALHO, patrono da herdeira SARA FRANÇA DE ARAÚJO SANTOS. 
Designo o ato para o dia 05/05/2010, 14:00 horas. 2- Intimem-se as partes e proceda-se a 
retirada do feito da meta 2 do CNJ, uma vez que o deslinde do feito independe de 
providência deste juízo, pois se houvesse interesse da parte que solicitou a redesignação 
do ato no rápido deslinde do processo, bastava substabelecer a um outro advogado para 
comparecer ao ato. Intimem-se. Pedro Afonso, 10 de novembro de 2009. Ass. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

03- AUTOS Nº 2008.0002.7002-0/0  
Ação: DEMARCATÓRIA  
Requerente: ANTONIO MILHOMEM DE CASTRO  
Requerente: CELIA MARIA SARDINHA MILHOMEM  
Advogado: DR. HUMBERTO AIRES LOUREIRO – OAB/TO 2318  
Requerido: PEDRO AFONSO OLIVEIRA TAVARES  
Advogado: Dr. CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906  
SENTENÇA: “Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a transação realizada pelas 
partes, conforme inserto de fls. 52 dos autos, para que surta seus efeitos legais e jurídicos 
nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. As custas processuais e taxa judiciária serão 
suportadas na proporção de 50% (cinqüenta) por cento para cada parte. Ao cálculo e 
após, intime-se para recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo pagamento, 
proceda-se na forma do Provimento da CGJ-TO, nº 05/09.P. R. I. Arquive-se após as 
cautelas legais...”.Pedro Afonso, 10 de novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis 
Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação às partes e seus patronos  
 

02- AUTOS Nº 2007.0003.7408-1/0  
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA  
Requerente: GLÓRIA REGINA NUNES BARBOSA DE OLIVEIRA  
Advogado: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO OAB/TO 906  
Requerido: IPETINS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS  
SENTENÇA: “Diante do exposto, julgo, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, 
inciso III, do Código de Processo Civil, sem apreciação do mérito. Após o trânsito em 
julgado, arquive-se. Sem custas. Publique-se. Registre-se e intime-se...”.Pedro Afonso, 09 
de novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação à parte autora e seu patrono  
 

01- AUTOS Nº2009.0005.0927-7/0.  
Ação: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA  
Requerente: Therezinha Salete Carvalho  
Advogados: Dr.João de Deus Alves Martins  
Requerido: Edson Martins Auriema Júnior  
Advogado: Dr. Elton Valdir Schmitz.  
Despacho: “Intime-se os autores para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a contestação 
apresentada, sob pena de anuência. Pedro Afonso, 12 de novembro de 2009. Ass. Cirlene 
Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de Direito.”  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Conforme Provimento 009/2008, ficam os advogados abaixo identificados, intimados 

dos atos processuais, abaixo relacionados:  
 
Intimação à parte autora e seu patrono  
 

01- AUTOS Nº 2006.0009.8405-1/0  
Ação: Indenização em Decorrência de Acidente de Trânsito  

Requerente: CHRISTIANO CARVALHO DE OLIVEIRA  
Advogados: Dr.José Pereira de Brito  
Requerido: Antonio Gomes de Oliveira; Roberto Gomes e João Gomes  
Advogado: Dr. Gil Pinheiro OAB/TO 1994.  
Despacho: “Indefiro o requerimento de fls. 97/98. A providencia cabe ao credor. 
Inteligência do art. 475 B do CPC. Intime-se e aguarde-se por três dias. Não havendo 
manifestação, ao arquivo, procedendo-se antes ao recolhimento das custas finais. Pedro 
Afonso, 09 de novembro de 2009. Ass. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira - Juíza de 
Direito.”  

 

PEIXE                            
Vara Criminal 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS  

 
A DRª CIBELE MARIA BELEZZIA, Juíza de Direito e Diretora desta Comarca de Peixe-

TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...  
 FAZ SABER a todos os que o presente Edital, com o prazo de 60 dias virem, ou dele 
tiverem conhecimento que, nos autos acima epigrafado FICA INTIMADO DA SENTANÇA 
o Réu JOSE FERREIRA SEGURADO, brasileiro,solteiro,lavrador,nascido aos 03/02/1973, 
natural de Alvorada/TO, filho de Valdemar Segurado e Benvida Martins 
Ferreira,atualmente em lugares incerto, para que tome conhecimento da sentença 
prolatada nos autos de nº 911/99, cuja parte final a seguir transcrita: Sentença Vistos... 
POR TAIS RAZÕES, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 
perspectiva, e declaro extinta punibilidade do réu, JOSÉ FERREIRA SEGURADO, ex vi do 
disposto no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV ambos do Código Penal. Após o trânsito 
em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se.Peixe-TO, 22 de outubro de 2009.Cibele Maria Bellezzia-Juíza de Direito.Dado 
e Passado nesta Cidade e Comarca de Peixe - to., Dado e Passado nesta Cidade e 
Comarca de Peixe - to., aos (12 ) dias do mês de Novembro (11) do ano de ( dois mil e 
nove) 2009. Eu, Maria D’ Abadia Teixeira Silva Melo- Escrevente Judicial, o digitei e 
subscrevi.  

 

1ª Vara Criminal 
 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº. 83  
 

01-INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
AP Nº. 2009.0003.3442-6 – META 2.  
Réu: FERNANDO DUTRA DA SILVA.  
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos que segue:  
Advogado (a)s:  
DR. JOSÉ AUGUSTO BEZERRA LOPES AOB/TO 2308.  
Fica os defensores intimados por todo conteúdo do despacho a seguir transcrito: “Vistos. 
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de novembro de 2009, às 
15h00min. Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Gurupi/TO, para oitiva das 
testemunhas arroladas pela acusação. Intimem-se. Cumpra-se. Peixe/TO, 11 de novembro 
de 2009. (as) Cibele Maria Bellezzia - Juíza de Direito.” Informamos que nesta data foi 
expedida a presente Carta Precatória para Comarca de Gurupi/TO. Peixe, 13/11/09 – 
Rosirene Vilagelim Beleza-Escrevente.  

 

2ª Vara de Família e Sucessões 
 

BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 89/2009  
INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS  

 
1) - AÇÃO DE INTERDIÇÃO Nº 2008.0008.9924-7/0  
REQUERENTE: RAULINA PERERA DA SILVA  
INTERDITANDA: GENERINA ALVES DA SILVA  
ADVOGADA: DRª. MARIA PEREIRA DOS SANTOS LEONES – OAB/TO nº 810  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 18: “Vistos, etc. Nos termos do art. 1183 do CPC, designo 
audiência de instrução e julgamento para o DIA 12 DE ABRIL DE 2010, ÀS 14 HORAS. As 
testemunhas deverão comparecer independente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 
Peixe, 17/06/09. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.”  

 
2) - AÇÃO DE INTERDIÇÃO Nº 2008.0006.2676-3/0  
REQUERENTE: LUZILENE LOPES DA ROCHA  
INTERDITANDO: JOSÉ NETO PAULO LOPES CHAVES  
ADVOGADA: DRª. ANGÉLICA DE QUEIROZ CAVALCANTE – OAB/TO nº 3124  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 25: “Vistos, etc. Nos termos do art. 1183 do CPC, designo 
audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE ABRIL DE 2010, ÀS 15:30 HORAS. 
As testemunhas deverão comparecer independente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 
Peixe, 17/06/09. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.”  

 
3) - AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL Nº 2009.0003.2342-7/0  
REQUERENTES: JOÃO MOURA DA SILVA e NELSENA ARAÚJO REIS DA SILVA  
ADVOGADOS: DRs. JOSÉ AUGUSTO BEZERRA LOPES – OAB/TO nº 2308 e VILMA 
ALVES DE SOUZA BEZERRA – OAB/TO nº 4056  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 14: “Vistos, etc. Defiro a assistência judiciária. Designo 
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 19 DE ABRIL DE 2010, ÀS 
16:30 HORAS. As testemunhas deverão comparecer independente de intimações. 
Intimem-se, ... Cumpra-se. Peixe, 17/06/09. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de 
Direito.”  

 
4) - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM MEDIDA LIMINAR Nº 672/1997  
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE  
ADVOGADOS: DRs. JOSÉ AUGUSTO BEZERRA LOPES – OAB/TO nº 2308, VILMA 
ALVES DE SOUZA BEZERRA – OAB/TO nº 4056 e ROGÉRIO BEZERRA LOPES – 
OAB/TO nº 4193  
REQUERIDO: DIOGO HENRIQUE PARO  
ADVOGADO: NÃO CONSTA  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA de fls. 85: “Vistos, etc. (...) Em consequência, diante do 
desinteresse no feito verificado, com escopo no art. 267, II e III do CPC, JULGO EXTINTO 
o processo sem o respectivo julgamento de seu mérito. Acaso não contemplado pela 
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gratuidade processual, eventuais custas e despesas processuais remanescentes 
pelo Autor, assim como honorários de 10%. P.R.I. e, certificado o trânsito em 
julgado, arquive-se, conforme a praxe legal. Em Gpi, 02/10/09. (ass.) Dr. Nassib 
Cleto Manud – Juiz de Direito em Substituição Por Determinação da CGJ-TJTO.”  
 
5) - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS Nº 2009.0003.3270-9/0  
REQUERENTE: REGINALDO LAURINDO  
ADVOGADO: DR. CHRISTOPHER CAMELO DIAS  
REQUERIDO: R. L. J., rep. por sua genitora DIANA CORDEIRO DOS ANJOS  
ADVOGADO: NÃO CONSTA  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 27: “Vistos, etc. Defiro o pedido de assistência 
judiciária. Designo audiência de conciliação e julgamento para o DIA 15 DE 
SETEMBRO DE 2010, ÀS 13:30 HORAS. Cite-se e intimem-se o Requerido e 
intime-se o Requerente a fim de que compareçam à audiência acompanhados de 
advogados e testemunhas (no máximo de três), independentemente de prévio 
depósito de rol, importando a ausência do requerido em confissão e revelia. Na 
audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça 
por intermédio de Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 
testemunhas e à prolação da sentença. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza 
de Direito.”  
 
6) - CARTA PRECATÓRIA P/ PRAÇA Nº 2008.0008.5668-8/0  
EXTRAÍDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA Nº 2007.0010.2005-4/0 – 
COMARCA DE ALVORADA/TO  
EXEQUENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ALVORADA LTDA  
ADVOGADO: DR. LEOMAR PEREIRA DA CONCEIÇÃO - OAB/TO nº 7.505-B  
EXECUTADO: LUIZ ANTONIO CHAVES  
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 51: “Vistos etc. Designo os DIAS 07 E 17 DE 
DEZEMBRO DE 2009, DAS 14H ÀS 16H, para a realização da 1ª e 2ª praça, 
respectivamente. Expeça-se Edital. Oficie-se ao Juízo Deprecante. Intimem-se. 
Cumpra-se. Peixe, 12/11/09. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.”  
 
7) - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL Nº 2007.0004.2708-
8/0  
REQUERENTE: TEREZA BENEDITO DE SOUZA  
ADVOGADA: DRª. MARIA PEREIRA DOS SANTOS LEONES – OAB/TO nº 810  
REQUERIDO: ADONELES ALVES DA SILVA  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 12: “Vistos, etc. Redesigno a audiência para o 
DIA 15/03/2010, ÀS 14 HORAS. As testemunhas deverão comparecer 
independentemente de intimação. Intime-se. Cumpra-se. Peixe, 17/06/09. (ass.) 
Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.”  
 
8) - AÇÃO DE USUCAPIÃO Nº 2007.0009.6974-3/0  
REQUERENTE: DARCY PONCE LEONES  
ADVOGADA: DRª. MARIA PEREIRA DOS SANTOS LEONES – OAB/TO nº 810  
REQUERIDO: WELLINGTON CARLOS MARQUES  
ADVOGADO: NÃO CONSTA  
REQUERIDOS: WILMA MARQUES, WILSON MARQUES e WILZA MARQUES  
CURADORA: DRª. JOCREANY SOUZA MAYA – OAB/TO nº 2.443  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 55: “Vistos. Considerando o direcionamento 
estabelecido na Meta nº 02 da Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça; 
Considerando que há prioridade dos feitos iniciados até 2005 com julgamento 
ainda neste ano de 2009, REDESIGNO a audiência para o DIA 02 DE MARÇO DE 
2010, ÀS 08:30 HORAS. Renovem-se os atos. Intime-se. Cumpra-se. Peixe, 
13/08/09. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.”  
 
9) - AÇÃO DE ALIMENTOS Nº 2008.0006.2666-6/0  
REQUERENTE: J. P. R., rep. por sua genitora ALDEMIRA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA  
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA  
REQUERIDO: COSME NUNES PEREIRA  
ADVOGADA: DRª. MARIA PEREIRA DOS SANTOS LEONES – OAB/TO nº 810  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 25: “Vistos, etc. Redesigno a audiência para o 
DIA 08/03/2010, ÀS 16 HORAS. Renovem-se os atos. Cumpra-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Peixe, 17/06/09. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.”  

 
10) - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – ASSENTAMENTO TARDIO DE 
ÓBITO Nº 2009.0003.3209-1/0  
REQUERENTE: JUSTINO COSTA LEITE  
GENITOR do Requerente: PAULINO DA COSTA LEITE (falecido)  
ADVOGADO: DR. HERALDO RODRIGUES DE CERQUEIRA – OAB/TO nº 259-A  
INTIMAÇÃO/DESPACHO de fls. 16: “Vistos. Defiro os benefícios da justiça 
gratuita. Designo audiência de justificativa para o DIA 14 DE ABRIL DE 2011, ÀS 
13:00 HORAS. O requerente deverá vir acompanhado de três testemunhas. 
Intimem-se. Peixe, 10/09/09. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.”  

 
11) - AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS – DISSOLUÇÃO DE 
CONDOMÍNIO, COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 2008.0007.6582-8/0  
REQUERENTE: DIVINO PEREIRA AVELAR  
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA  
REQUERIDA: ELIEUZA GOMES MARQUES AVELAR  
ADVOGADA: DRª. MARIA MENDES DOS SANTOS  
INTIMAÇÃO/DECISÃO de fls. 47 verso: “Vistos. Considerando que a lide esta 
apenas no fato do reembolso por parte do autor na melhoria do imóvel, após a 
partilha, feita pela requerida. E o valor dos aluguéis que não foram pagos ao 
Requerente p/ requerida após a partilha, decido: O requerente deverá arcar com a 
metade das benfeitorias e a requerida com metade dos aluguéis p/ tempo que 
reside no imóvel, após a separação. Designo audiência de conciliação para o dia 
03 de FEVEREIRO DE 2011, ÀS 13:30 HORAS. Intimem-se. Cumpra-se. Peixe, 
12/08/09. (ass.) Drª. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito.”  

 

PONTE ALTA 
1ª Vara Cível 

  
BOLETIM DE EXPEDIENTE  

 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados. (Intimação nos termos do Art. 234 c/c 237 do CPC, e Resolução 009/2008 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicado no DJ 2001) e Decreto Judiciário 
nº 275/2008.  

 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2006.0009.2864-0  
AÇÃO: Demarcatória  
REQUERENTE: Jonas Demóstenes Ramos  
Advogado: Drª Alessandra Dantas Sampaio- OAB/TO. Nº1.821  
REQUERIDO: Terezinha Sehn- Leandro Fábio Sehn e Leo Rui Sehn  
Advogado: Dr. Heráclito Alves Ribeiro Júnior- OAB/SP- 149.886  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes acima citados intimados na pessoa de seus advogados para 
apresentarem laudo emitido por seus assistentes técnicos, caso tenham indicados, no 
prazo de 10 (dez) dias, podendo, no mesmo prazo, pugnar pelos esclarecimentos do perito 
em audiência, apresentando desde logo suas perguntas, sob forma de quesitos.  

 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2008.0005.7043-1  
AÇÃO: Anulatória de Ato Jurídico  
REQUERENTE: Luiz Márcio Vilela  
Advogado: Drª Rômulo Ubirajara Santana  
REQUERIDO: Valdemar Galvão Messias  
Advogado: Dr. Nazário Sabino Carvalho  
INTIMAÇÃO: Ficam a parte autora acima citada intimada na pessoa de seu advogado para 
comparecer perante este Juízo para audiência Conciliação designada nos autos acima 
citados a realizar-se dia 26 de novembro de 2009, às 10:00 horas.  

 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2008.0004.0162-1  
AÇÃO: Cominatória  
REQUERENTE: Nelson Rodrigues Martins e Eunice Martins Pereira  
Advogado: Dr. Nelson Rodrigues Martins – OAB/GO. Nº 4836  
Dr. João Rodrigues Fraga-OAB/GO. Nº 6766  
REQUERIDO: Adelcir Ribeiro Monteiro e Maria de Fátima Sousa Ribeiro  
Advogado: Dr. Luiz Antônio Monteiro Maia- OAB/TO. Nº 868  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas na pessoa de seus advogados acima citados do 
inteiro teor do despacho proferido nos autos acima citados a seguir transcrito: “Defiro o 
pedido de fls. 237/238. suspendam-se os presentes autos até o julgamento da execução 
em apenso. Intimem-se. Ponte Alta do Tocanins/TO., 10 de novembro de 2009. (ass) 
Cledson José Dias Nunes- Juiz de Direito- Titular.  

 
PROTOCOLO ÚNICO Nº 2006.0002.2461-4  
AÇÃO:Reintegração de Posse  
REQUERENTE: Bernardina Pereira dos Santos  
Advogado: Dr. Nazário Sabino Carvalho- Defensor Público  
REQUERIDO: Joventino Rodrigues de Sousa  
Advogado: Dr. Daniel Souza Matias - OAB/TO-2.222  
INTIMAÇÃO: Fica o advogado do requerido acima citado DR. DANIEL SOUZA MATIAS, 
intimado para comparecer perante este Juízo dia 24 de novembro de 2009, às 13:30 
horas, para audiência designada nos autos acima citados.  

 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 171/2009  

 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

1. AUTOS/AÇÃO: 2005.0002.2217 - 0. – ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE DIREITO 
COM EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZATÓRIA POR 
DANOS MORAIS.  
Requerente: MARIONE ARÁUJO ROCHA.  
Advogado: Dr. Alessandra Dantas Sampaio. OAB / TO: 1821.  
Requerido: IESPEN INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO NACIONAL S/A.  
Advogado: Dr. Domingos Esteves Lourenço. OAB/TO: 1309.  
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPACHO DE FLS. 107: “Para 
comparecerem perante este juízo FÓRUM DE PORTO NACIONAL / TO, na sala das 
audiências da 1ª Vara Cível, no dia 19 de novembro de 2009 às 08h30min, para audiência 
de instrução e julgamento. Porto Nacional, 12 de novembro de 2009. (ass.) Luciano 
Rostirolla. Juiz de Direito em Substituição.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 170/2009  

 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

1. AUTOS/AÇÃO: 2009.0007.9406 - 0. – CIVIL ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  
Requerente: MUNICÍPIO DE SILVANÓPOLIS.  
Advogado: Dr. Marison de Araújo Rocha. OAB / TO: 1336.  
Requerido: ALBERTO GOMES PEREIRA ( EX-GESTOR DO MUNICÍPIO DE 
SILVANÓPOLIS).  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLS. 144/147: 
“Isso posto, nos termos do artigo 295, I e III c/c parágrafo único, I, todos do Código de 
Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por impossibilidade jurídica do pedido e 
falta de interesse de agir. Isento de custas. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito 
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em julgado, arquive-se com as cautelas legais. R. I. Porto Nacional, 25 de setembro de 
2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
2. AUTOS/AÇÃO: 2009.0008.5793 - 3. – BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.  
Advogado: Dr. Deise Mª dos Reis Silvério. OAB/GO: 24864.  
Requerido: KEDISON DOS PRAZERES LIMA.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 29: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre fls. 27/28. Porto 
Nacional, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em 
Substituição.”  

 
3. AUTOS/AÇÃO: 2009.0008.8950 - 9. – BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.  
Advogado: Dr. Abel Cardoso de Souza Neto. OAB/TO: 4156.  
Requerido: JUSTO RIBEIRO DE CARVALHO.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 26: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a certidão retro. 
Porto Nacional – TO, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito 
em Substituição.”  

 
4. AUTOS/AÇÃO: 2009.0006.7236 - 4. – BUSCA E APREENSÃO Com Pedido de 
Liminar.  
Requerente: BANCO FINASA S/A.  
Advogado: Dr. Simony Vieira de Oliveira. OAB/TO: 4093.  
Requerido: ARIOVALDO SOARES BARREIRA.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 40: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre as fl. 34/35. Porto 
Nacional – TO, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em 
Substituição.”  

 
5. AUTOS/AÇÃO: 2009.0008.2588 - 8. – BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.  
Advogado: Dr. Abel Cardoso de Souza Neto. OAB / TO: 4156.  
Requerido: HUGO MAGNO BONFIM PEREIRA FERREIRA.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 28: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a certidão retro. 
Porto Nacional – TO, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito 
em Substituição.”  

 
6. AUTOS/AÇÃO: 2009.0008.2586 - 1. – BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.  
Advogado: Dr. Abel Cardoso de Souza Neto. OAB / TO: 4156.  
Requerido: DAGOBERTO DE AZEVEDO JOHNER.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 27: Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a certidão retro. 
Porto Nacional – TO, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito 
em Substituição.  

 
7. AUTOS/AÇÃO: 2009.0004.6811 - 2. – BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.  
Advogado: Dr. Abel Cardoso de Souza Neto. OAB / TO: 4156.  
Requerido: JAIR AIRES MANDUCA JUNIOR.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 27: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 48 horas, dar prosseguimento ao processo, sob pena 
de arquivamento. Porto Nacional – TO, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo 
Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
8. AUTOS/AÇÃO: 2009.0007.9332 - 3. – COBRANÇA DE SALÁRIOS COM PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA.  
Requerente: MERCILENE MAGALHAES FERREIRA DOS SANTOS.  
Advogado: Dr. Murillo Duarte Porfírio Di Oliveira. OAB / TO: 4348-B.  
Requerido: MUNICÍPIO DE SILVANÓPOLIS / TO.  
Advogado: Dr. Marison de Araújo Rocha. OAB/TO. 1336.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 172: 
“Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a réplica. Porto 
Nacional – TO, 28 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em 
Substituição.”  

 
9. AUTOS/AÇÃO: 2009.0007.9337 - 4. – COBRANÇA DE SALÁRIOS COM PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA.  
Requerente: MARIA DILMA DA CONCEIÇÃO BAHIA.  
Advogado: Dr. Murillo Duarte Porfírio Di Oliveira. OAB / TO: 4348-B.  
Requerido: MUNICÍPIO DE SILVANÓPOLIS / TO.  
Advogado: Dr. Marison de Araújo Rocha. OAB/TO. 1336.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 71: “Intime-
se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a réplica. Porto Nacional – 
TO, 28 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em 
Substituição.”  

 
10. AUTOS/AÇÃO: 2009.0005.7028 - 6. – MONITÓRIA.  
Requerente: LEOBAS & BARREIRA LTDA.  
Advogado: Dr. Talyanna B. Leobas de F. Antunes. OAB / TO: 496.  
Requerido: IRENO DIAS DOS SANTOS.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLS. 42//44 “Isso 
posto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 
inciso III c/c parágrafo 1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil. Custas finais por 
conta da parte autora, sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as cautelas legais. R. I. C. Porto Nacional – TO, 25 de setembro de 2009. (ass.) 
Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 172/2009  

 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 

relacionados:  
 

1. AUTOS/AÇÃO: 2009.0002.7046 - 0. – BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE 
LIMINAR.  
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A.  
Advogado: Dr. Èrico Vinicius Rodrigues Barbosa. OAB / TO: 4220.  
Requerido: KEZZYA VALADARES DOS SANTOS.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 59: “Nestes 
autos, após deferimento de liminar e não encontrado o bem, comparece a parte autora 
requerendo a conversão da Busca e Apreensão em Ação de depósito. A inicial não 
preenche os requisitos do art. 282, inc. V, para fins de necessidade de complementação 
das custas. CPC, art. 284: Vista à parte autora com oportunidade de complementação no 
prazo de dez dias. Intime-se. Porto Nacional, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar 
Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
2. AUTOS/AÇÃO: 2009.0008.3700 - 2. – CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE 
LIMINAR.  
Requerente: SUHAIL VIEIRA DE ALMEIDA.  
Advogado: Dr. Gil Pinheiro. OAB / TO: 1994.  
Requerido: ANNE CLEYA ARANTES SILVA.  
Advogado: Dr. Valdomiro Brito Filho. OAB/TO: 1080.  
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DE FLS. 84/85: “Isso 
posto, DECLARO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 
artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, por Falta de interesse processual. Condeno a 
requerente ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios que fixo 
no valor de R$: 750,00 (setecentos e cinqüenta reais). Após o trânsito em julgado, arquive-
se com as cautelas legais. R. I. Porto Nacional, 14 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar 
Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
3. AUTOS/AÇÃO: 2009.0002.7096 - 7. – BUSCA E APREENSÃO Com Pedido de 
Liminar.  
Requerente: BANCO FINASA S/A.  
Advogado: Dr. Simony Vieira de Oliveira. OAB / TO: 4093.  
Requerido: ANDREO AMARAL GONÇALVES.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 40: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 48 horas dar prosseguimento ao processo, sob pena 
de arquivamento, (CPC. Art. 267 § 1º). Porto Nacional, 16 de outubro de 2009. (ass.) 
Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
4. AUTOS/AÇÃO: 2009.0004.4922 - 0. – CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.  
Requerente: EMIVALDO RODRIGUES CORREIA.  
Advogado: Dr. Antonio Honorato Gomes. OAB / TO: 3393.  
Requerido: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.  
Advogado: Dr. Núbia Conceição Moreira. OAB/TO: 4311.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 109: 
“Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentar réplica. 
Porto Nacional, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em 
Substituição.”  

 
5. AUTOS/AÇÃO: 2009.0003.6212 - 8. – RETIFICAÇÃO DE ASSENTO PÚBLICO.  
Requerente: DOMINGOS FONSECA MARTINS.  
Advogado: Dr. Diogo Viana Barbosa. OAB/ TO: 2809.  
Requerido: MM. Juiz de Direito.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA DE FLS. 18/19: “Em 
face do exposto, INDEFIRO o requerimento da inicial. Sem custas em virtude do 
deferimento da Assistência Judiciária. Publique-se como de praxe, registrando-se. 
Cientifiquem-se parte e Ministério Público. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 
autos. Porto Nacional, 21 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de 
Direito em Substituição.”  

 
6. AUTOS/AÇÃO: 2009.0005.2164 - 1. – CONDENATÓRIA C/C COBRANÇA DE 
VALORES RETROATIVOS.  
Requerente: VALTER DIAS DOS SANTOS.  
Advogado: Dr. Adriana Prado Thomaz de Souza. OAB/ TO: 2056.  
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL / TO.  
Advogado: Dr. Rafael Rerrarezi. OAB/TO: 2942-B.  
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPACHO DE FLS. 92: “Intimem-se 
as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se têm interesse na designação de 
audiência preliminar, art. 331, CPC, caso não tenham devem indicar as provas que 
pretendem produzir em audiência de instrução e julgamento, inclusive o rol de 
testemunhas, sob pena de preclusão. Porto Nacional, 16 de outubro de 2009. (ass.) 
Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
7. AUTOS/AÇÃO: 2009.0004.5139 - 2. – EMBARGOS DO DEVEDOR.  
Embargante: ROBERTO WINDLIN.  
Advogado: Dr. Rômolo Ubirajara Santana. OAB/ TO: 1710.  
Embargado: AGROFAM – PRODUTOS AGROQUÍCOS LTDA.  
Advogado: Dr. João de Deus A. Martins. OAB/TO: 792-B.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE DO DESPACHO DE FLS. 81: 
“Intimem-se o embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se a respeito da 
contestação e documentos. Porto Nacional, 13 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar 
Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
8. AUTOS/AÇÃO: 2009.0007.9364 - 1. – CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.  
Requerente: TARCISIO CASSIANO DE SOUSA ARAUJO.  
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Advogado: Dr. Tarcisio Cassiano de Sousa Araujo. OAB/ TO: 4055.  
Requerido: BANCO ITAULEASING S/A.  
Advogado: Dr. Simony Vieira de Oliveira. OAB/TO: 4093.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 116: 
“Intimem-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentar réplica. 
Porto Nacional, 19 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em 
Substituição.”  

 
9. AUTOS/AÇÃO: 2009.0004.3607 - 5. – CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO DE LIMINAR.  
Requerente: MUNICIPIO DE SILVANÓPOLIS / TO.  
Advogado: Dr. Marison de Araújo Rocha. OAB/ TO: 1336.  
Requerido: ALBERTO GOMES PEREIRA.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 55: 
“Intimem-se o requerente para, no prazo de 48 horas fazer o recolhimento da locomoção, 
sob pena de extinção. Porto Nacional, 02 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo 
Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
10. AUTOS/AÇÃO: 2009.0009.3008-8. – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 
DEVEDOR SOLVENTE.  
Requerente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (Colégio 
Sagrado Coração de Jesus).  
Advogado: Dr. Alessandra Dantas Sampaio. OAB/ TO: 1821.  
Requerido: MARILÉIA PEREIRA DA S. GUIMARÃES.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 35: “Art. 
284 CPC; Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, proceder com o 
demonstrativo do débito – mediante exclusão da verba honorária – viabilizando o regular 
processamento e apreciação judicial nos termos da lei. Porto Nacional, 23 de setembro de 
2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
11. AUTOS/AÇÃO: 2008.0007.1893 - 5. – EXECUÇÃO FORÇADA.  
Requerente: BANCO BRADESCO S/A.  
Advogado: Dr. José Arthur Neiva Mariano. OAB/ TO: 819.  
Requerido: E. N. C. NUNES.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 33: “Intime-
se a parte para no prazo de 48 horas, dar prosseguimento ao processo, sob pena de ser 
decretada sua extinção, (art. § 1º e 598 CPC). Porto Nacional, 09 de outubro de 2009. 
(ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
12. AUTOS/AÇÃO: 2008.0005.6474 - 1. – EXECUÇÃO FORÇADA.  
Requerente: BANCO BRADESCO S/A.  
Advogado: Dr. José Arthur Neiva Mariano. OAB/ TO: 819.  
Requerido: MR DA SILVA COMÉRCIO.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 37: “Em 
razão do tempo transcorrido, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 
manifestar-se nos autos requerendo o que for de direito. Porto Nacional, 09 de outubro de 
2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
13. AUTOS/AÇÃO: 2009.0011.2541 - 3. – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL.  
Requerente: EGIDIO DE OLIVEIRA MORENO.  
Advogado: Dr. Murillo Duarte Porfírio DI Oliveira. OAB/ TO: 4348-B.  
Requerido: MUNICIPIO DE SILVANÓPOLIS / TO.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 16: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) duas comprovar a mora sob pena de 
indeferimento da inicial. Porto Nacional, 06 de novembro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo 
Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
14. AUTOS/AÇÃO: 2009.0011.2542-1. – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL.  
Requerente: EMERSON PINTO DA SILVA.  
Advogado: Dr. Murillo Duarte Porfírio DI Oliveira. OAB/ TO: 4348-B.  
Requerido: MUNICIPIO DE SILVANÓPOLIS / TO.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 14: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) duas comprovar a mora, sob pena de 
indeferimento da inicial. Porto Nacional, 06 de novembro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo 
Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
15. AUTOS/AÇÃO: 2009.0007.3226 - 0. – BUSCA E APREENSÃO.  
Requerente: BANCO FINASA S/A.  
Advogado: Dr. Fabrício Gomes. OAB/ TO: 3350.  
Requerido: GILDEMAR GOMES DA SILVA.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 40: “Fl. 39. 
Indefiro o pedido de expedição de ofício aos órgãos no sentido de localização da parte, eis 
que tal providência cabe a parte autora sem intervenção judicial. Proceda-se com o 
bloqueio via Renajud. Porto Nacional, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo 
Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
16. AUTOS/AÇÃO: 2009.0000.8676 - 6. – BUSCA E APREENSÃO Com Pedido de 
Liminar.  
Requerente: BANCO ITAUCARD S/A.  
Advogado: Dr. Simony Vieira de Oliveira. OAB/ TO: 4093.  
Requerido: NILTON GOMES DE MORAIS.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 52: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a certidão fl. 50-V. 
Porto Nacional, 16 de outubro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em 
Substituição.”  

 
17. AUTOS/AÇÃO: 2009.0005.8162 - 8. – ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 
PECUNIÁRIOS, PELO PROCEDIMENTO COMUM.  
Requerente: Luís Saraiva do Nascimento.  
Advogado: Dr. Rômolo Ubirajara Santana. OAB/ TO: 1710.  
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A.  
Advogado: Dr. Anselmo Francisco da Silva. OAB/TO: 2498-A.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 44: “Intime-
se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se a respeito da preliminar e 
documentos apresentados pelo requerido. (réplica). Porto Nacional, 25 de setembro de 
2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
18. AUTOS/AÇÃO: 2009.0003.6213 - 6. – COBRANÇA DE SALÁRIOS COM PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA.  
Requerente: LUIZA BARBOSA DA SILVA.  
Advogado: Dr. Murillo Duarte Porfírio DI Oliveira. OAB/ TO: 4348.  
Requerido: MUNICÍPIO DE SILVANÓPOLIS / TO.  
Advogado: Dr. Marison de Araújo Rocha. OAB/TO: 1336.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 83: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar a réplica. Porto Nacional, 11 
de novembro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em Substituição.”  

 
19. AUTOS/AÇÃO: 2009.0008.8962 - 2. – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.  
Requerente: GURUFER – INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 
LTDA.  
Advogado: Dr. Fabrício de Melo Barcelos Costa. OAB/ TO: 4168.  
Requerido: CONSTRUTORA CERQUEIRA LTDA.  
Advogado: Não tem.  
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO DE FLS. 45: “Intime-
se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a certidão retro. 
Porto Nacional, 11 de novembro de 2009. (ass.) Adhemar Chúfalo Filho. Juiz de Direito em 
Substituição.”  

  

2ª Vara Cível 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM N° 063/2009  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus advogados, intimadas dos atos 

processuais descritos.  
 

01- AUTOS Nº 2008.0007.7738-9  
Ação: Busca e Apreensão  
Requerente: Banco Honda S/A  
ADVOGADO(A): AILTON ALVES FERNANDES E HUMBERTO MARINHO A OLIVEIRA  
Requerido: Ricardo Tavares dos Santos  
DESPACHO: (...) 2- Se em termos, intime-se a parte autora a comprovar o mora mediante 
notificação também no endereço de fls. 14, porque inexiste prova de ciência pessoal 
anterior. Int. d.s. José Maria Lima – Juiz de Direito.  

 
02- AUTOS Nº 2009.0004.1681-3  
Ação: Resolução Contratual  
Requerente: Robert Keller e outros  
ADVOGADO(A): CÉLIO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA  
Requerido: Multigrain S/A  
ADVOGADO(A):  
DESPACHO: Avoquei: Fui nomeado juiz auxiliar da Comarca de Cristalândia-TO, para 
realizar audiências da Meta 2 CNJ e, nesta data, há cinco audiências designadas naquele 
Juízo. Isto posto, redesigno o ato para o dia 07/04/10, às 13:30 horas. Int. Em, 11/11/09. 
José Maria Lima – Juiz de Direito.  

 
03- AUTOS Nº 2008.0010.5048-2  
Ação: Obrigação de Fazer  
Requerente: Salomão de Castro e outros  
Requerido: Roberto Rodrigues da Cunha Filho e Mônica Crestana Rodrigues da Cunha  
ADVOGADO(A): CÉLIO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA  
DESPACHO: Fls. 417: Defiro. Remarco a audiência para o dia 08/04/10, às 13:30 horas. 
Int. d.s. José Maria Lima – Juiz de Direito.   

 

1ª Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AÇÃO PENAL Nº 2.506/06  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  
ACUSADOS: JOÃO PEREIRA DA COSTA E OUTROS  
ADVOGADO: DR. WALTER SOUZA DO NASCIMENTO - OAB/TO 1377  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Porto Nacional/TO, Alessandro Hofmann Teixeira Mendes, fica o advogado 
da defesa, acima identificado, intimado do despacho de fl. 1453, a seguir transcrito: " 1. 
Acerca da não intimação da testemunha de acusação Marcos Martins Camilo, conforme 
certidão de fl. 1475/v, ouça-se o representante do Ministério Público. Após, a conclusão. 
2.Em relação à testemunha de acusação Gaspar Barrouzo, aguarde-se a devolução da 
carta precatória expedida à fl. 1437.  
3.Expeça-se precatória para comarca de Guaraí/TO, a fim de serem ouvidas as 
testemunhas arroladas na defesa prévia do acusado Antônio Cival Oliveira 
Cruz.4.Cumpra-se. Intimem-se.Porto Nacional – TO, 13 de novembro de 2009.Alessandro 
Hofmann T. Mendes-Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal."   

 
AÇÃO PENAL Nº 2.506/06  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  
ACUSADOS: JOÃO PEREIRA DA COSTA E OUTROS  
ADVOGADO DA DEFESA DO ACUSADO ANTÔNIO CIVAL OLIVEIRA CRUZ = DR. 
HELISNATAN SOARES CRUZ - OAB/TO 1485  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Porto Nacional/TO, Alessandro Hofmann Teixeira Mendes, fica o advogado 
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da defesa, acima identificado, intimado do despacho de fl. 1453, a seguir transcrito: " 1. 
Acerca da não intimação da testemunha de acusação Marcos Martins Camilo, conforme 
certidão de fl. 1475/v, ouça-se o representante do Ministério Público. Após, a conclusão. 
2.Em relação à testemunha de acusação Gaspar Barrouzo, aguarde-se a devolução da 
carta precatória expedida à fl. 1437.  
3.Expeça-se precatória para comarca de Guaraí/TO, a fim de serem ouvidas as 
testemunhas arroladas na defesa prévia do acusado Antônio Cival Oliveira 
Cruz.4.Cumpra-se. Intimem-se.Porto Nacional – TO, 13 de novembro de 2009.Alessandro 
Hofmann T. Mendes-Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal."  

 
AÇÃO PENAL Nº 2.506/06  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  
ACUSADOS: JOÃO PEREIRA DA COSTA E OUTROS  
ADVOGADO: DR. EURÍPEDES MACIEL DA SILVA - OAB/TO 1000  
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Porto Nacional/TO, Alessandro Hofmann Teixeira Mendes, fica o advogado 
da defesa, acima identificado, intimado do despacho de fl. 1453, a seguir transcrito: " 1. 
Acerca da não intimação da testemunha de acusação Marcos Martins Camilo, conforme 
certidão de fl. 1475/v, ouça-se o representante do Ministério Público. Após, a conclusão. 
2.Em relação à testemunha de acusação Gaspar Barrouzo, aguarde-se a devolução da 
carta precatória expedida à fl. 1437.  
3.Expeça-se precatória para comarca de Guaraí/TO, a fim de serem ouvidas as 
testemunhas arroladas na defesa prévia do acusado Antônio Cival Oliveira 
Cruz.4.Cumpra-se. Intimem-se.Porto Nacional – TO, 13 de novembro de 2009.Alessandro 
Hofmann T. Mendes-Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal."   

 

Juizado Especial Cível 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
BOLETIM- 081 

  
FICAM as partes, abaixo identificadas, através de seus advogados, intimados dos atos 

processuais abaixo relacionados.  
 

AUTOS:2009.0005.5743-3  
Protocolo Interno: 9173/09  
Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
Requerente: FABIO PEREIRA SOUTO  
Procurador: DR. HELMAR TAVARES MASCARENHAS JUNIOR- OAB-TO: 4373  
Requerido: VANALDO FERREIRA DA CUNHA  
Procurador: DR. AMARANTO TEODORO MAIA- OAB-TO: 2242  
SENTENÇA: “......ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do reclamante, e, nos 
termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil c/c a Lei nº 9.099/95, DECLARO A 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face da rejeição do pedido do autor. Deixo de condenar o 
reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos 
termos do artigo 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/95. Após, o trânsito, arquive-se com as 
cautelas legais. R. I. P. Nac. 09 de novembro de 2009. Adhemar Chúfalo Filho- Juiz de 
Direito.”  

 
AUTOS: 2009.0008.5446-2  
Protocolo Interno: 9294/09  
Ação: indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada  
Requerente: ILDENISE RODRIGUES CARVALHO E CIA LTDA  
Procurador: DR. JULIO CESAR MEDEIROS COSTA- OAB-TO: 3595  
Requerido: CLARO S/A  
DESPACHO: “.....Postergo a apreciação do pedido de antecipação de tutela 
posteriormente à contestação.. P. Nac. 09 de novembro de 2009. FICA O PROCURADOR 
DA RECLAMANTE, BEM COMO A RECLAMANTE ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, 
INTIMADOS PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 01 DE 
FEVEREIRO DE 2010, às 16:00 HORAS, neste Juizado Especial Cível. Adhemar Chúfalo 
Filho- Juiz de Direito.”  

 
AUTOS: 2009.0008.5448-9  
Protocolo Interno: 9296/09  
Ação: REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  
Requerente: ADADIE DA CRUZ SANTOS  
Procurador: DR. NILTON VALIM LODI- OAB-TO: 2184 e DR. DOMINGOS FERNANDES 
DE MORAES- OAB-TO: 1339-A  
Requerido: ALLGREEN INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA  
Requerido: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A  
DESPACHO: “......Postergo a apreciação do pedido de antecipação de tutela 
posteriormente à contestação.. P. Nac. 09 de novembro de 2009. FICAM OS 
PROCURADORES DA RECLAMANTE, BEM COMO A RECLAMANTE ATRAVÉS DE 
SEUS PROCURADORES, INTIMADOS PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
DESIGNADA PARA O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2010, às 15:20 HORAS, neste Juizado 
Especial Cível. P. Nac. de janeiro de 2009. Adhemar Chúfalo Filho- Juiz de Direito.”  

 

TOCANTÍNIA  
Vara Cível 

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
JUSTIÇA GRATUITA  

 
A Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, MM. Juíza de Direito desta Comarca 

de Tocantínia-TO, na forma da lei, etc...  
FAZ SABER que por este Juízo e Cartório se processaram os termos da ação de 

interdição nº 2009.0010.7536-0/0, em que é Requerente MATIAS ALVES BARBOSA, rep. 
por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS e Interditando CELINA 
ALVES RODRIGUES, e que as fls. 12/14, pela MM Juíza de Direito foi decretada a 
Interdição de CELINA ALVES RODRIGUES, conforme o teor da parte conclusiva da 
sentença a seguir transcrita: “ Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO interposta por Matias 
Alves Barbosa, em face de CELINA ALVES RODRIGUES. Afirma o requerente que a 
interditanda é sua irmã e que já o tem sob seus cuidados, sendo que Celina Alves 

Rodrigues não tem condições de reger sua própria vida consoante declaração médica 
acostada à fl. 7, motivo pelo qual pede a interdição e sua nomeação como curador. Com 
inicial vieram a procuração e os documentos de fls. 7/9. Apresentada a interditanda, na 
data de hoje, procedeu-se a seu interrogatório e oitiva do requerente e de uma 
testemunha. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido É o breve relato, 
consoante o qual decido. FUNDAMENTAÇÃO. Inicialmente, verifico que o requerente tem 
legitimidade para propor a presente ação, vez que prevê o artigo 1.768 inciso II do Código 
Civil que a interditanda sofre de patologia mental e se esta encontra-se ou não abarcada 
pelas hipóteses legais que tratam da incapacidade de fato, já que o Código Civil em vigor 
considera que são absolutamente incapazes de praticar, por si só, os atos da vida civil 
aqueles “que por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem o necessário 
discernimento”. Tento a enfermidade como o retardamento de que tratam o artigo 3º, 
inciso II do mesmo diploma legal, dizem respeito a estados permanentes de incapacidade, 
não se levando em conta os intervalos de lucidez, por uma questão de segurança social. 
No caso em espécie, a interditanda, durante o seu interrogatório em juízo, demonstrou 
deficiência na comunicação com impossibilidade de responder às exigências da sociedade 
para gerência de sua vida e de seus negócios, revelando comportamento com 
desagregação do pensamento e completo alheamento e indiferença aos fatos e à vida ao 
seu redor. Na verdade, não foi capaz, de responder às perguntas mais simples 
formuladas, sendo que tal percepção encontra perfeita sintonia com a perícia médica 
realizada. No laudo à fl. 7 restou expresso que a interditanda “é portadora de retardo 
mental (CID – 10 F 79) quadro que a deixa incapacitada ao exercício de atividades 
usuais”. Com efeito, o retardo mental consiste na “parada do desenvolvimento ou 
desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, caracterizado essencialmente 
por um comprometimento, durante o período de desenvolvimento, das faculdades que 
determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções cognitivas, de linguagem de 
motricidade e do comportamento social”. O portador de retardo mental, ainda que 
moderado, não tem capacidade expressiva, mímica ou verbal, sendo incapaz de defender-
se e de si mesmo frente às necessidades mais elementares de sua sobrevivência. Tais 
circunstâncias revelam sem dúvida a incapacidade da interditanda para gerir os atos da 
vida civil, inclusive administrar qualquer patrimônio. Ressalte-se também que na hipótese 
ora tratada, é dispensável a realização de perícia, eis que o laudo médico apresentado, 
aliado à prova testemunhal e ao interrogatório de Dona Celina, mostra-se satisfatório à 
demonstração da incapacidade da interditanda. Assim, por entender que a anomalia 
psíquica sofrida pela interditanda se enquadra no conceito de enfermidade mental, 
justifica-se a necessidade da interdição, bem como a utilidade prática da medida, cujo 
objetivo é proteção do interesse da incapaz. Por outro lado, estabelece o Código Civil em 
seu artigo 1.767 inciso I, que aqueles que sofrem de deficiência mental estarão sujeito a 
curatela, cujo encargo é conferido a alguém capaz e idôneo para gerir os negócios e a 
pessoa do incapaz. Nesse caso o requerente apresenta-se como pessoa mais apta a 
exercer tal múnus, primeiramente por que se dispõe a fazê-lo, e também por restar claro 
que é esse quem cuida da interditanda. E assim o sendo, terá por dever inafastável, 
proporcionar à curatelada os tratamentos necessários para recuperação e melhoria do seu 
estado. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E DECRETO 
A INTERDIÇÃO de CELINA ALVES RODRIGUES, declarando-a absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 3°, II do Código Civil e com 
fulcro no art. 1.775 do Código Civil. Nomeio curador definitivo Matias Alves Barbosa. 
Lavra-se o competente termo em obediência ao disposto no artigo 1.184 do Código de 
Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no 
Registro Civil e publique-se no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de dez (10) 
dias. Intime-se o curador para compromisso acima determinado. Sem custas em razão da 
assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério 
Público. Sai o requerente intimado. Tocantínia, 21 de outubrol de 2009, (a) Renata do 
Nascimento e Silva - Juíza de Direito desta Comarca.   

 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
JUSTIÇA GRATUITA  

 
A Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, MM. Juíza de Direito desta Comarca 

de Tocantínia-TO, na forma da lei, etc...  
FAZ SABER que por este Juízo e Cartório se processaram os termos da ação de 

interdição nº 2009.0008.3166-7/0, em que é Requerente NEDINO PEREIRA DE CASTRO, 
rep. por DEFENSOIRA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS e Interditando NARCISO 
PEREIRA DE CASTRO, e que as fls. 21/23, pela MM Juíza de Direito foi decretada a 
Interdição de NARCISO PEREIRAD DE CASTRO, conforme o teor da parte conclusiva da 
sentença a seguir transcrita: “ Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO proposta por 
NARCISO PEREIRA DE CASTRO, Afirma o requerente que a interditando é seu irmão e 
que já o tem sob seus cuidados, sendo que Narciso Pereira de Castro não tem condições 
de reger sua própria vida consoante declaração médica acostada à fl. 9, motivo pelo qual 
pede a interdição e sua nomeação como curador. Com inicial vieram a procuração e os 
documentos de fls. 7/12 A decisão à fl. 14 concedeu ao requerente a curadoria provisória 
do interditando. Termo assinado à fl. 17. citado, o interditando compareceu à audiência 
designada para a data de hoje (termo em anexo), ocasião em que o autor apresentou novo 
laudo médico. O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido É o breve relato, 
consoante o qual decido. FUNDAMENTAÇÃO. Inicialmente, verifico que o requerente tem 
legitimidade para propor a presente ação, vez que prevê o artigo 1.768 inciso II do Código 
Civil que a interdição pode ser provida por qualquer parente, tendo sido documentalmente 
comprovado tal relação. No mérito impõe-se a verificação se o interditando sofre de 
patologia mental e se esta encontra-se ou não abarcada pelas hipóteses legais que tratam 
da incapacidade de fato, já que o Código Civil em vigor considera que são absolutamente 
incapazes de praticar, por si só, os atos da vida civil aqueles “que por enfermidade ou 
retardamento mental, não tiverem o necessário discernimento”. Tento a enfermidade como 
o retardamento de que tratam o artigo 3º, inciso II do mesmo diploma legal, dizem respeito 
a estados permanentes de incapacidade, não se levando em conta os intervalos de 
lucidez, por uma questão de segurança social. No caso em espécie, o interditando, 
durante o seu interrogatório em juízo, demonstrou deficiência na comunicação com 
impossibilidade de responder às exigências da sociedade para gerência de sua vida e de 
seus negócios, revelando comportamento com desagregação do pensamento e completo 
alheamento e indiferença aos fatos e à vida ao seu redor. Na verdade, não foi capaz, de 
responder às perguntas mais simples formuladas, sendo que tal percepção encontra 
perfeita sintonia com a perícia médica realizada. No laudo à fl. 9 restou expresso que o 
interditando depende de auxílio de terceiros para todas as atividades do dia-a-dia. E no 
laudo apresentado na data de hoje, consta a informação de que Narciso Pereira de Castro 
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é ´portador de retardo mental moderado – síndrome de down, assinalando, ainda que tal 
fato “o deixa impossibilitado ao exercício de sua atividade vital – alimentação, 
banho/necessitando de acompanhamento ‘diário’ de familiares.” Cid-10 Q 90-9 e Cid – 
10(F71). Com efeito, o retardo mental consiste na “parada do desenvolvimento ou 
desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, caracterizado essencialmente 
por um comprometimento, durante o período de desenvolvimento, das faculdades que 
determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções cognitivas, de linguagem de 
motricidade e do comportamento social”. O portador de retardo mental, ainda que 
moderado, não tem capacidade expressiva, mímica ou verbal, sendo incapaz de defender-
se e de cuidar de si mesmo frente às necessidades mais elementares de sua 
sobrevivência. Tais circunstâncias revelam sem dúvida a incapacidade do interditando 
para gerir os atos da vida civil, inclusive administrar qualquer patrimônio. Ressalte-se 
também que na hipótese ora tratada, é dispensável a realização de audiência de instrução, 
eis que as provas documentais, especialmente o interrogatório em juízo e a perícia 
médica, mostram-se satisfatórias à demonstração da incapacidade do interditando. Assim, 
por entender que a anomalia psíquica sofrida pelo interditando se enquadra no conceito de 
enfermidade mental, justifica-se a necessidade da interdição, bem como a utilidade prática 
da medida, cujo objetivo é proteção do interesse da incapaz. Por outro lado, estabelece o 
Código Civil em seu artigo 1.767 inciso I, que aqueles que sofrem de deficiência mental 
estarão sujeitos à curatela, cujo encargo é conferido a alguém capaz e idôneo para gerir 
os negócios e a pessoa do incapaz. Nesse caso o requerente apresenta-se como pessoa 
mais apta a exercer tal múnus, primeiramente por que se dispõe a fazê-lo, e também por 
restar claro que é este quem cuida, juntamente com os pais, do interditando, já tendo sido, 
inclusive, nomeado curador provisório. E assim o sendo, terá por dever inafastável, 
proporcionar à curatelada os tratamentos necessários para recuperação e melhoria do seu 
estado. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E DECRETO 
A INTERDIÇÃO de NARCISO PEREIRA DE CASTRO, declarando-O absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 3°, II do Código 
Civil e com fulcro no art. 1.775 do Código Civil. Nomeio curador definitivo Nedino Pereira 
de Castro. Lavra-se o competente termo. Em obediência ao disposto no artigo 1.184 do 
Código de Processo Civil e ao artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente 
sentença no Registro Civil e publique-se no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 
dez (10) dias. Intime-se o curador para compromisso acima determinado. Sem custas em 
razão da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao 
Ministério Público. Sai o requerente intimado. Tocantínia, 20 de outubro de 2009, (a) 
Renata do Nascimento e Silva - Juíza de Direito desta Comarca.  

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados dos atos 

processuais, abaixo relacionados:  
 

AUTOS N. 1109/2005  
Natureza: Ação Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada  
Requerente: Manoel Marques Cardoso, Maria Amélia Cardoso Tavares, Altair Luiz Camilo 
e Graciela Maria Cardoso Camilo  
Advogado: Dr. Paulo Francisco Carminatti Barbero - OAB/SP 93.546  
Requerido: Nilton Gonçalves Barbosa e Regina Angélica de Jesus  
Advogado: Dr. Alessandro de Paula Canedo - OAB/TO 1334  
OBJETO: Intimação das partes da decisão de fls 493, cujo teor a segue transcrito:  
DECISÃO: “Verifico que apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser 
recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento 
dentre as insculpidas no art. 535 do CPC. Com efeito, os embargos de declaração não se 
prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do 
julgamento eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese vertente não há 
qualquer destes vícios. Percebe-se que os embargantes pretendem tão-somente a 
modificação do dicisum para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, não 
conheço dos presentes embargos de declaração. Intimem-se. Tocantínia, 21 de agosto de 
2009. (a) RENATA DO NASCIMENTO E SILVA – Juíza de Direito”.  

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimados dos atos 

processuais, abaixo relacionados:  
 

CARTA PRECATÓRIA N. 2009.0003.7987-0  
Finalidade: Inquirição de Testemunhas  
Comarca de Origem: Vara de Família Comarca de Miracema do Tocantins - TO  
Processo de Origem: 4097/06 e 4053/06 - Reconhecimento e Dissolução de União Estável  
Requerente: Índira Santos Sardinha  
Advogado: Dr. Rildo Caetano de Almeida – OAB/TO - 310  
Requerido: André Sales Pinheiro  
Advogado Dr. José Pereira de Brito – OAB/TO n. 151/B  
INTIMAÇÃO: Intima as partes para comparecimento a audiência de inquirição da 
testemunha Cleidenalva Gonçalves Monteiro, designada para o dia 09 de dezembro de 
2009, às 16 horas, no Fórum de Tocantínia – TO.  

 

Vara Criminal 
 

EDITAL DE ALISTAMENTO DOS JURADOS PARA O ANO DE 2010  
 
A Dra. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, MM. Juíza de Direito da Comarca de 

Tocantínia-TO, na forma da Lei etc.  
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem 

que, em observância ao disposto no art. 426 da Lei nº 11.689/2008, foram alistados na 
LISTA PROVISÓRIA DE JURADOS para o ano de 2010 os seguintes cidadãos e cidadãs:  

 
1- Adriano Pereira Nascimento, brasileiro, assistente administrativo, residente na Vila 
Jacó, nesta cidade;  
2- Afonso Tavares Santos, brasileiro, casado, cabeleireiro, residente na Rua Nelson 
Louzeiro, nesta cidade;  
3- Ailton Tavares dos Santos, brasileiro, separado, atendente, residente na Vila Planalto, 
nesta cidade;  
4- Aldenora Gomes da Silva, brasileira, professora, residente na Av. Beatriz Silva, nesta 
cidade;  

5- Alessandra Bispo Vitória Braga, brasileira, residente na Pça. Frei Antônio de Ganges, 
nesta cidade;  
6- Altair Vieira Curcino, brasileira, solteira, residente na Av. Nelson Louzeiro, Centro, nesta 
cidade;  
7- Ana Messias Reis de Oliveira, cartorária, residente na Pça. Brasília, Centro, nesta 
cidade;  
8- Ana Raquel Rodrigues Lino, brasileira, assistente administrativo, residente na Vila 
Planalto, nesta cidade;  
9- André Ribeiro Gouveia, professor, solteiro, residente e domiciliado na Rua, 1.303 – Vila 
Jacó – Nesta cidade;  
10- Carla Cristina Macedo da Silva, brasileira, assistente administrativo, residente na Rua 
João Caldeira, centro, nesta cidade;  
11- Carlito Macedo da Silva, brasileiro, residente na Vila Planalto (oficina de bicicleta), 
nesta cidade;  
12- Carmelita Gomes dos Santos, brasileira, assistente administrativo residente na Rua 
Jacinto Pereira, nesta cidade;  
13- Cássio Rodrigues Barbosa, brasileiro, convivente, comerciante, residente no Setor 
Aeroporto, nesta cidade;  
14- Claudia Virgínio de Souza Caldeira, brasileira, enfermeira, residente na Av. Goiás, 
centro, nesta cidade;  
15- Creuza Gomes dos Santos, brasileira, coordenadora de área, residente na Av. 
Tocantins, nesta cidade;  
16- Dalila Alencar Santana, estudante, residente na Rua Tocantins, Centro, nesta cidade;  
17- Darlon Pereira da Silva, funcionário público municipal, residente na Av. Nelson 
Louzeiro, Centro, nesta cidade;  
18- Domingos Pereira da Silva, brasileiro, assistente administrativo, residente na Av. 
Nelson Louzeiro, nesta cidade;  
19- Domingos Ramos de Souza, brasileiro, casado, atendente, residente na Vila Planalto, 
nesta cidade;  
20- Edgar da Silva Monteiro, brasileiro, casado, comerciante, residente na Vila Planalto, 
nesta cidade;  
21- Edney Silva Reis, funcionário público, residente na Rua D. Tomázia, Centro, nesta 
cidade;  
22- Eliana Barbosa Sousa, funcionária pública, solteira, residente e domiciliada na Av. 
Goiás, s/nº, nesta cidade;  
23- Eulina Barbosa Aguiar, brasileira, professora, residente na Rua Jacinto Pereira, nesta 
cidade;  
24- Euvaldo Alves Machado, servidor público, solteiro, residente e domiciliado na Vila 
Planalto, nesta cidade;  
25- Eva Mendes Carvalho Teles, brasileira, conselheiro tutelar, residente na Vila Jacó, 
nesta cidade;  
26- Geise Pereira Maciel, brasileira, professora, residente na Praça Frei Antônio de 
Ganges, nesta cidade;  
27- Gerrom Pereira Torres Curcino, brasileiro, convivente, ajudante, residente na Rua 31 
de Março, Centro, nesta cidade;  
28- Gesiel Martins dos Santos, brasileiro, casado, pedreiro, residente na Vila Planalto, 
nesta cidade;  
29- Geudi Rodrigues Soares, brasileiro, casado, pedreiro, nascido aos 26/05/1966, 
residente na Av. Beatriz Rodrigues Silva, s/n, nesta cidade;  
30- Gilberto da Mata Brito, funcionário público, residente e domiciliado na Rua 31 de 
Março, nesta cidade;  
31- Gleyson Carvalho de Sousa, brasileiro, residente na Vila Planalto, nesta cidade;  
32- Ildilene Alves Rodrigues Lino, brasileira, agente comunitário de saúde, residente na 
Rua 7 de Setembro, nesta cidade;  
33- Iracema Borges Lima, brasileira, divorciada, agricultora, residente na Av. Beatriz Silva, 
nesta cidade;  
34- Irasiano Alves Bezerra, brasileiro, professor, residente na Rua João Caldeira, nesta 
cidade;  
35- Iris Arruda Alves, professora, residente e domiciliada na Rua Antônio Benvindo, s/nº, 
nesta cidade.  
36- Isélia Vieira Ramos, brasileira, casada, residente na Vila Planalto, nesta cidade;  
37- Jaíres Freitas da Silva, brasileiro, solteiro, residente na Av. Goiás, 1.509, Centro, nesta 
cidade;  
38- Jairo Gomes Luz, brasileiro, casado, funcionário público federal, residente na Av. 
Goiás, nesta cidade;  
39- Jerônimo Pinheiro da F. Filho, brasileiro, solteiro, vigia, residente na Rua Jacinto 
Pereira, nesta cidade;  
40- José Ricardo Rosa, estudante, residente nesta cidade;  
41- Juniara Alves Nogueira, brasileira, solteira, comerciante, residente na Rua 31 de 
Março, Centro, nesta cidade;  
42- Kátia Rosa Gomes, brasileira, conselheiro tutelar, residente na Rua D. Tomázia, 
centro, nesta cidade;  
43- Keiliane Borges Lima, secretária, residente na Vila Planalto, nesta cidade;  
44- Kheiliany Almeida Moraes, funcionária pública, residente nesta cidade;  
45- Leni Aguiar de Melo, brasileira, técnica em enfermagem, residente na Av. Goiás, nesta 
cidade;  
46- Lílian Gonçalves Rios, funcionária pública municipal, residente na Rua 31 de Março, 
Centro, nesta cidade;  
47- Luciana Bezerra dos Santos; brasileira, auxiliar de consultório, residente na Rua 
Antônio Benvindo, nesta cidade;  
48- Luciana Vogado Torres Coelho, funcionária pública municipal, residente na Av. Beatriz 
Silva, Centro, nesta cidade;  
49- Luciano Fernandes, motorista, residente e domiciliado na Av. Goiás, Vila Jacó, nesta 
cidade;  
50- Lusivânia Morgado Silva Pires, funcionária pública municipal, residente na Av. Goiás, 
Centro, nesta cidade;  
51- Luso Aurélio Costa Castro, brasileiro, casado, funcionário público estadual, residente 
na Av. Tocantins, Centro, nesta cidade;  
52- Luzineide A. Moura, autônoma, solteira, residente e domiciliada na Rua Venceslina 
Mascarenhas, s/nº, nesta cidade;  
53- Maguivonete Ribeiro Pires, professora, casada, residente e domiciliada na Rua 
Venceslina Mascarenhas, nesta cidade;  
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54- Manoel da Conceição, brasileiro, solteiro, motorista, residente na Vila Planalto, nesta 
cidade;  
55- Marcelo Lucena dos Santos, brasileiro, casado, comerciante, residente na Pça. 
Tiradentes, nesta cidade;  
56- Márcio Lopes Reis, funcionário da SANEATINS, residente na Av. Nelson Louzeiro, 
Centro, nesta cidade;  
57- Marcos Ferreira Xavier Santos, brasileiro, solteiro, residente na Vila Planalto, nesta 
cidade;  
58- Maria de Fátima P. Carvalho, brasileira, professora, residente na Av. Tocantins, centro, 
nesta cidade;  
59- Maria de Lourdes Mendes de Morais, agente comunitário de saúde, separada, 
residente e domiciliada na Rua José Rodrigues, nesta cidade;  
60- Maria Gomes da Silva, brasileira, casada, residente na Vila Jacó, nesta cidade;  
61- Maria Leontina da Silva Santos, funcionária pública municipal, residente no Conjunto 
Habitacional D. Juliana, nesta cidade;  
62- Maria Lúcia Gomes da Silva M. Xerente, brasileira, agente comunitário de saúde, Vila 
Planalto, nesta cidade;  
63- Maria Lúcia Pereira Moraes, brasileira, separada, atendente de supermercado, 
residente na Rua Antônio Benvindo, nesta cidade;  
64- Mariano Rodrigues da Silva, brasileiro, coordenador de área, residente na Rua 
Teodomiro Carneiro, nesta cidade;  
65- Marília Carneiro dos Santos, brasileira, solteira, residente na Vila Planalto, nesta 
cidade.  
66- Marlene Pereira de Oliveira, funcionária pública municipal,  
67- Mircileide Silva de Oliveira, brasileira, casada, técnica em enfermagem, residente no 
Assentamento Água Fria II, neste município;  
68- Modestina Borges de Sousa, brasileira, técnico em enfermagem, residente na Rua 31 
de Março, nesta cidade;  
69- Nadja Lopes Reis, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, residente na Av. 
Nelson Louzeiro, Centro, nesta cidade;  
70- Nilton Nonato da Costa, brasileiro, professor, residente na Rua João Caldeira, centro, 
nesta cidade;  
71- Orcimar Souza de Amorim, professor, solteiro, residente e domiciliado na Rua Antonio 
Benvindo da Luz, nº. 1176, nesta cidade;  
72- Ovídio Ferreira Neto, brasileiro, solteiro, autônomo, residente na Rua Antônio 
Benvindo, nesta cidade;  
73- Paulo Alexandre Alves de Oliveira, brasileiro, casado, motorista, residente na Av. 
Nelson Louzeiro, nesta cidade;  
74- Paulo Roberto Pereira da Silva, atendente, residente na Av. Nelson Louzeiro, Centro, 
nesta cidade;  
75- Pedro da Silva Nunes, brasileiro, agente comunitário, residente na Rua 7 de Setembro, 
nesta cidade;  
76- Rafael Rodrigues Nascimento, brasileiro, secretário da JSM, residente Av. Goiás, 
centro, nesta cidade;  
77- Ragleide Alves da Silva, funcionária pública municipal, residente na Av. Beatriz Silva, 
St. Aeroporto, nesta cidade;  
78- Raimundo Silva Carneiro, brasileiro, casado, funcionário público estadual, residente na 
Rua D. Tomázia, nesta cidade;  
79- Rangéria Pereira da Silva, brasileira, residente na Vila Planalto, nesta cidade;  
80- Robson Curcino Lima, brasileiro, solteiro, professor, residente na Av. Nelson Louzeiro, 
nesta cidade;  
81- Rodolfo Antônio Leal Ferreira, autônomo, casado, residente e domiciliado na Vila Jacó, 
nesta cidade;  
82- Rosilene Martins Louzeiro, brasileira, professora, residente na Av. Nelson Louzeiro, 
centro, nesta cidade;  
83- Silvan Gomes Vieira, brasileiro, solteiro, funcionário público, residente na Vila Planalto, 
nesta cidade;  
84- Silvana Neres da Silva, brasileira, agente comunitário de saúde, residente na Vila 
Jacó, nesta cidade;  
85- Silvânia Gomes Teles, brasileira, professora, residente na Av. Goiás, centro, nesta 
cidade;  
86- Sueli Alves Barbosa Leão, brasileira, casada, funcionária pública, residente na Rua 
Vencerlina Mascarenhas, nesta cidade;  
87- Valter Nogueira Gama, brasileiro, convivente, residente na Rua Jacinto Pereira, nesta 
cidade;  
88- Vanésia Gomes Campos, brasileira, casada, do lar, residente na Av. Nelson Louzeiro, 
Centro, nesta cidade;  
89- Vilmar Pereira de Oliveira, brasileiro, agente comunitário de saúde, residente na Av. 
Nelson Louzeiro, nesta cidade;  
90- Wanderley Borges de Souza, funcionário público municipal, residente nesta cidade;  
91- Wellington Rodrigues dos Santos Junior, funcionário público municipal, residente nesta 
cidade;  
92- Willian Rodrigues de Carvalho, brasileiro, assistente administrativo, residente na Rua 
Antônio Benvindo; nesta cidade;  
93- Zeile Gomes dos Reis, brasileira, professora, residente na Rua João Caldeira, centro, 
nesta cidade;  
94- Zilda Gomes da Silva, brasileiro, casada, do lar, residente na Vila Jacó, nesta cidade;  

 
LEI Nº 11.689/2008  

 
DA FUNÇÃO DO JURADO  

 
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos 

maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.  
 

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado 
em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem 
ou grau de instrução.  
§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) 
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.’ (NR)  

 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:  
 

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;  

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;  
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
Distrital e Municipais;  
IV – os Prefeitos Municipais;  
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;  
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;  
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;  
VIII – os militares em serviço ativo;  
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;  
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR)  

 
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou 

política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos 
direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.  

 
§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, 
assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, 
no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.  
§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.’ (NR)  

 
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, 

estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de 
crime comum, até o julgamento definitivo.’ (NR)  

 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, 

preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou 
remoção voluntária.’ (NR)  

 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado 

que comparecer à sessão do júri.’ (NR)  
 
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado 

para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa 
de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição 
econômica.’ (NR)  

 
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 

comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da 
chamada dos jurados.’ (NR)  

 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 

consignada na ata dos trabalhos.’ (NR)  
 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 

criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.’ (NR)  
 
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos 

referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal 
prevista no art. 445 deste Código.’ (NR)  

 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Tocantínia, Estado do Tocantins, aos 

13 de novembro de 2009 (13/11/2009). Eu, José Humberto Barbosa Coelho, Escrivão 
Judicial, digitei e subscrevi.  
 

RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 
Juíza de Direito 

 

TOCANTINÓPOLIS  
Vara de Família e Sucessões 

  
APOSTILA  
 
AUTOS Nº 213/99  
Ação - Cobrança de seguro c.c indenização por danos morais  
Requerente- Eronildo Santos Santana  
Advogado- Dr. Marcilio Nascimento Costa- OAB-TO 1110  
Requerido- Brasil Veículos Companhia de seguros  
Advogado- Drs. Jeny Marcy Amaral Freitas- OAB-GO 10036 e Outros  
FINALIDADE - INTIMAR as partes e advogados para comparecer á audiência de instrução 
e julgamento redesignada para o dia 25/11/2009, às 14:15 horas, conforme despacho 
transcrito em sua parte final: "Redesigno a continuação do ato para o dia 25/11/2009, às 
14:15 horas. Saem os advogados intimados para o ato, e ciente de que deverão promover 
o comparecimento de seus clientes ou prepostos devidamente habilitados, bem como das 
testemunhas que pretendam serem inquiridas na instrução, caso não haja acordo. 
Tocantinópolis, 23/10/2009. (a) Milene de Carvalho Henrique- Juíza de Direito.  
 
AUTOS Nº 271/2005  
ação Rescisão Contratual  
Requerente: Edcléia Ferreira Chaves Sá  
Advogado- Dr. Marcilio Nascimento Costa- OAB-TO 1110  
Requerido- Nova Veículos Multimarcas  
Advogado- Dr. Mário Francisco Nania Júnior - OAB-TO 2.377  
FINALIDADE- INTIMAR as partes para comparecerem na sala de audiências da Vara 
Cível no dia 25/11/2009, às 15:30 h, oportunidade em que será realizada audiência 
conciliatória, nos termos do despacho a seguir transcrito: " Não sendo caso de julgamento 
antecipado da lide e por tratar-se de dirfeito disponível, designo audiência preliminar com 
vistas à conciliação e ordenamento do rito (CPC, art. 331) para o dia 25/11/2009, às 15:30 
horas. Intimem-se os advogados, cientificando-lhes de que, caso não se realize o acordo, 
ordenar-se-á o processo nos termos do art. 331, § 2º, do CPC. Até a audiência, as partes 
terão a faculdade de especificar provas e sugerir pontos controvertidos para fixação (art. 
331, § 2º, do CPC). Intimem-se. Tocantinópolis, 12/10/2009 (a) Jossanner Nery Nogueira 
Luna - Juiz de Direito".  
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AUTOS Nº 271/2005  
ação Rescisão Contratual  
Requerente: Edcléia Ferreira Chaves Sá  
Advogado- Dr. Marcilio Nascimento Costa- OAB-TO 1110  
Requerido- Nova Veículos Multimarcas  
Advogado- Dr. Mário Francisco Nania Júnior - OAB-TO 2.377  
FINALIDADE- INTIMAR as partes para comparecerem na sala de audiências da 
Vara Cível no dia 25/11/2009, às 15:30 h, oportunidade em que será realizada 
audiência conciliatória, nos termos do despacho a seguir transcrito: " Não sendo 
caso de julgamento antecipado da lide e por tratar-se de dirfeito disponível, designo 
audiência preliminar com vistas à conciliação e ordenamento do rito (CPC, art. 331) 
para o dia 25/11/2009, às 15:30 horas. Intimem-se os advogados, cientificando-lhes 
de que, caso não se realize o acordo, ordenar-se-á o processo nos termos do art. 
331, § 2º, do CPC. Até a audiência, as partes terão a faculdade de especificar 
provas e sugerir pontos controvertidos para fixação (art. 331, § 2º, do CPC). 
Intimem-se. Tocantinópolis, 12/10/2009 (a) Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de 
Direito".  

  
AUTOS Nº2009.0007.5847.1  
Ação- Monitória  
Requerente- José de castro Morais  
Advogado- Dr. Marcilio Nascimento Costa - OAB-TO 1110-B  
Requerido- Municipio de Maurilândia-TO  
FINALIDADE- INTIMAR as partes acima epigrafada da audiência de conciliação 
redesignada para o dia 25/11/2009, às 08:30 horas. Despacho: " Redesino 
audiência para o dia 25/11/2009, ás 08:30 horas. Intime-se o Município para 
constituir novo advogado e comparecer à audiência de conciliação para o dia 
25/11/2009, às 08:30 horas. (a) Deusamar Alves Bezerra- Juiz de Direito- Justiça 
Efetiva".  

 
AUTOS- 266/2001  
Ação- Ordinária Revisional contratual cc.repetição de indébito com pedido de tutela 
antecipada  
Requerente- Edmar Soares Wanderley Ltda  
Advogado- Mousimar Wanderley de Souza- OAB-RS 72.543-B  
Requerido – Banco do Brasil S.A  
FINALIDADE - INTIMAR as partes para comparecerem na sala de audiências da 
Vara Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO no dia 25/11/2009, às 9:00 horas, 
oportunidade em que será realizada audiência conciliatória. Despacho: " Após o 
prazo especificado, com ou sem manifestação, considerando a designação do 
mutirão a ser realizado no dia 25/11/2009, nesta Comarca,coloque-se em pauta a 
audiência conciliatória para a referida data, ás 09 horas. intimem-se as partes. 
Cumpra-se com urgência. (a) Jean Fernandes Barbosa de Castro-Juiz Substituto".  

 
AUTOS Nº 389/2005  
Ação- Interdito Proibitório  
Requerente- Isidoro Tavares de Sousa e Maria Nira Rodrigues de Carvalho  
Advogado- Drs. Renato Jácomo- OAB-TO nº185-A e Daiany Cristine G. P. Jácomo- 
OAB-TO nº 2460  
Requerida- Liduina Maria G. Soares  
advogado- Dr. Fabrício Fernandes de Oliveira  
FINALIDADE: INTIMAR as partes para compareceremna sala de audiências da 
Vara Cível de Tocantinópolis-TO dia 25/11/2009, às 14:00 horas, oportunidade em 
que será realizada audiência conciliatória. DESPACHO: " Considerando-se que a 
conciliação é escopo precípuo da Justiça moderna e, parte da META do Conselho 
Nacional de Justiça-CNJ- para 2009, designo o dia 25/11/2009, às 14:00 horas, 
para audiência de conciliação comum. Na referida audiência será apreciado o 
pedido de fls. 73/74, inclusive a possibilidade de se proferir sentença ao pedido. 
Intimem-se as partes e seus advogados. (a) Agenor Alexandre da Silva- Juiz de 
Direito Auxiliar-Portaria nº 44/2009/TJ-TO.  

 

Juizado Especial Cível e Criminal 
  

INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
 

AUTOS: 41/04  
Ação: Reclamação  
Requerente: Luiza Vaz da Silva Rocha  
Requerido: Cláudia Ferreira da Silva  
Sentença: Ante a certidão de fl. 19, julgo extinto o feito com fincas no art. 267, VIII 
do CPC. P.R.I. Arquive-se. Tocantinópolis, 11 de novembro de 2009. Dr. Nilson 
Afonso da Silva – Juiz de Direito.  

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS: 2009.0008.2823-9  
Ação: Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcelas Pagas e Danos 
Morais c/c Antecipação de Tutela  
Requerente: Madalena Lopes da Silva  
Advogado: Samuel Ferreira Baldo  
Requerido: Banco Bonsucesso S/A  
Advogado: Milseth Oliveira Silva  
Decisão: Intime-se o Requerido, para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor 
devido de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e mais 10% em honorários 
advocatícios, sob pena de multa de 10% e ainda, sujeito à penhora. (Art. 475-J do 
CPC). Tocantinópolis, 10 de novembro de 2009. Dr. Nilson Afonso da Silva - Juiz de 
Direito.  

 
AUTOS: 2009.0004.0008-9  
Ação: Anulatória de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcelas Pagas e Danos 
Morais Requerente: Maria Irene de Oliveira  
Advogado: Samuel Ferreira Baldo  
Requerido: Banco Bonsucesso S/A  

Advogado: Lorena Fernandes da Cunha  
Decisão: Intime-se o Requerido, para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor 
devido de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinqüenta reais), e mais 10% em 
honorários advocatícios, sob pena de multa de 10% e ainda, sujeito à penhora. (Art. 
475-J do CPC). Tocantinópolis, 10 de novembro de 2009. Dr. Nilson Afonso da Silva 
- Juiz de Direito.  

 
AUTOS: 2007.0009.5936-5  
Ação: De Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT  
Requerente: Ali Yussef Nagum  
Advogado: Keila Alves de Sousa  
Requerido: Centauro Seguradora S/A  
Advogado: Walter Gustavo da Silva Lemos  
Despacho: Intimem-se partes e advogados da audiência de Conciliação, Pós 
Penhora, designada para o dia 08/12/2009 às 14:00 horas, no Fórum Local desta 
Comarca. Tocantinópolis,13 de novembro de 2009. Dr. Nilson Afonso da Silva - Juiz 
de Direito.  

  
AUTOS: 2008.0006.4475-3  
Ação: De Reparação Por Danos Morais por Ato Ilícito, com Pedido de Tutela 
Antecipada  
Requerente: Roberto Carlos Resplandes Mota  
Advogado: Marcello Rezende Queiroz Santos  
Requerido: Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda S/A  
Advogado: Giovani Moura Rodrigues  
Despacho: Intime-se o autor para em 10 (dez) dias indicar bens passíveis de 
penhora, sob pena de extinção. Tocantinópolis, 12 de novembro de 2009. Dr. Nilson 
Afonso da Silva - Juiz de Direito.  

 

XAMBIOÁ   
1ª Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
01- AÇÃO: INVENTÁRIO: 2007.0000.6186-5/0  
Inventariante: Coracy Torres Varão  
Advogada: DRa. KARLANE PEREIRA RODRIGUES OAB/TO nº 2148  
D.Cujus: Angelina Torres Varão  
INTIMAÇÃO/ DESPACHO: “ INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 (dez) dias se 
manifestarem sobre o Laudo de Avaliação constante às fls. 109/110 Intimem-se. Cumpra-
se. Xambioá, 26/10/09 (as) Milene de Carvalho Henrique- Juíza de Direito Respondendo”.  

 
02- AÇÃO: : COBRANÇA: 2008.0009.8680-8  
Requerente: Afonso Oliveira Cunha  
Adv. Dr. JOSÉ HILÁRIO RODRIGUES OAB/TO 652  
Requerido: Ione Saldanha Atayde  
Adv. Dr. FABIO FIOROTTO ASTOLFI OAB/TO Nº 3.556-A  
INTIMAÇÃO/ DESPACHO: “ DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento 
para o dia 18 DE NOVEMBRO DE 2009, às 16h00. Devendo as partes especificarem as 
provas que pretendem produzir em audiência,observados os prazos da lei. Xambioá, 
10/10/09 (as) Milene de Carvalho Henrique- Juíza de Direito Respondendo”.  

 

WANDERLÂNDIA                   
Vara Cível 

  
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  

 
AUTOS N° 2009.0004.3515-0/0  
Ação: MONITORIA  
REQUERENTE: TOTAL DISTTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  
Advogado: DR. MALAQUIAS PEREIRA NEVES OAB/MA 6.104  
REQUERIDO: POSTO CARIOCÃO LTDA  
Advogado: DR. JOAQUIM GONZAGA NETO OAB/TO 1.317-A  
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “Intime-se a parte autora do retorno dos autos”.  

  
AUTOS N° 2008.0010.8185-0/0  
Ação: ORDINARIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 
APOSENTADORIA POR IDADE SEGURADO ESPECIAL  
REQUERENTE: MARIA FELIX RIBEIRO LIMA  
Advogado: DR. ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA OAB/TO 3.407  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
INTIMAÇÃO/DESPACHO: ”Mantenho o DESPACHO agravado, sobretudo por não 
vislumbrar qualquer cunho decisório, tratando-se apenas de despacho, do qual não cabe 
recurso, nos termos do art. 504, do código de Processo Civil”. - SENTENÇA: “ANTE O 
EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, INDEFIRO a inicial, nos termos do art. 295, 
inciso III do CPC, ante a manifesta ausência de INTERESSE DE AGIR, e 
conseqüentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
COM FULCRO NO ARTIGO 267, VI DO CPC, determinando o arquivamento dos autos, 
após as cautelas de praxe. Defiro os benéficos da Assistência Judiciária à parte 
requerente. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”  

  
AUTOS N° 2008.0009.5561-9/0  
Ação: ORDINARIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO  
REQUERENTE: MARIA FELIX RIBEIRO LIMA  
Advogado: DR. ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA OAB/TO 3.407  
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
INTIMAÇÃO/DESPACHO: ”Mantenho o DESPACHO agravado, sobretudo por não 
vislumbrar qualquer cunho decisório, tratando-se apenas de despacho, do qual não cabe 
recurso, nos termos do art. 504, do código de Processo Civil”. - SENTENÇA: “ANTE O 
EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, INDEFIRO a inicial, nos termos do art. 295, 
inciso III do CPC, ante a manifesta ausência de INTERESSE DE AGIR, e 
conseqüentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
COM FULCRO NO ARTIGO 267, VI DO CPC, determinando o arquivamento dos autos, 
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após as cautelas de praxe. Defiro os benéficos da Assistência Judiciária à parte 
requerente. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”  

 
AUTOS N° 2009.0002.4272-6/0  
Ação: CAUTELAR DE LOCALIZAÇÃO DE ÁREA  
Requerente: APARECIDO LUNA BEZERRA  
Advogados: DRA. IVANEA MEOTTI FORNARI OAB/TO 767  
REQUERIDA: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A  
Advogados: DR. CLÁUDIO ANTONIO CANESIN OAB/PR 8007 e DRA. ROBERTA 
JUNQEIRA VICTORELLI OAB/PR 31.288  
INTIMAÇÃO/DESAPCHO: ”Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 
dias”.  
 
AUTOS N° 2009.0002.4273-4/0  
Ação: REIVIDICATÓRIA DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  
Requerente: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A  
Advogados: DR. CLÁUDIO ANTONIO CANESIN OAB/PR 8007 e DRA. ROBERTA 
JUNQEIRA VICTORELLI OAB/PR 31.288  
REQUERIDA: APARECIDO LUNA BEZERRA  
Advogada: DRA. IVANEA MEOTTI FORNARI OAB/TO 767  
INTIMAÇÃO/DESAPCHO: ”Intimem-se as partes, para no prazo de 05 (cinco) 
dias, efetuarem o depósito dos honorários do perito, a fim de que seja dado o 
devido cumprimento do despacho de fls. 219”.  
 
AUTOS N° 2009.0002.4307-2/0  
Ação: BUSCA E APREENSÃO  
Requerente: ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA  
Advogados: DR. FERNANDO SÉRGIO DA CRUZ E VASCONCELOS, OAB/GO 
12.548 DR. JÚLIO CÉSAR BONFIM OAB/GO 9.616 e DRA. SAMARA 
CAVALCANTE LIMA OAB/GO 26.060  
REQUERIDO: SÉRGIO SOUSA DE ANDRADE  
Advogado: DRA. TÉSSIA GOMES CARNEIRO – DEFENSORA PÚBLICA  
INTIMAÇÃO/DESAPCHO: ”Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a 
contestação de fls. 50/52”.  
 
AUTOS N° 2008.0008.9873-9/0  
Ação: CAUTELAR PARA INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO  
Requerente: BANCO DO BRASIL S.A  
Advogado: DR. FABRÍCIO SODRÉ GONÇALVES OAB/TO 4347-B  
REQUERIDOS: ELIZETH BARBOSA DE SOUSA e JOÃO LOURIVAL DE SOUSA  
INTIMAÇÃO/DESAPCHO: ”Intime-se a parte autora para promover a publicação 
do Edital na forma do art. 232, inciso III, do código de Processo Civil”.  
  
AUTOS N° 2007.0003.2788-1/0  
Ação: DECLARATORIA  
REQUERENTES: MARKUS MAX WIRTTH e OUTROS  
REQUERIDOS: UNIÃO, MUNICÍPIO DE BABAÇULÂNDIA-TO e OUTROS.  
Advogada: DRA. MARIA NADJA DE ALCANTARA LUZ OAB/AL 4.956  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Diante do exposto, verificando a ausência de 
interesse processual superveniente, EXTINGO O PROCESSO SEM 
APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 267, inciso III, do Código de 
Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”  

 
AUTOS N° 2006.0004.6002-8/0  
Ação: INVENTÁRIO  
REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA  
Advogada: DRA. GISELE RODRIGUES OAB/MA 4802  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: ”...Diante disso, tendo em vista que a requerente não 
cumpriu o ato que lhe competia, abandonando a causa por muito mais que trinta 
dias, EXTIGO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça 
gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo legal, 
arquive-se dando baixa na distribuição e demais cautelas legais.”  

  
AUTOS N° 2006.0006.4497-8/0  
Ação: INVENTÁRIO  
REQUERENTE: CARLETE RIBEIRO DOS SANTOS  
Advogado: DR. FABIANO CALDEIRA LIMA OAB/TO 2493-B  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Diante disso, tendo em vista que a requerente não 
cumpriu o ato que lhe competia, abandonando a causa por muito mais que trinta 
dias, EXTIGO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas por ser beneficiário 
da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo 
legal, arquive-se dando baixa na distribuição e demais cautelas legais.”  

 
AUTOS N° 2007.0005.2738-4/0  
Ação: INVENTÁRIO  
REQUERENTE: MARIA MADALENA DE SOUSA SANTANA  
Advogado: DR. ALFEU AMBRÓSIO OAB/TO 691-A  
REQUERIDO: ESPÓLIO DE VICENTE PIRES DE SANTANA  
Advogado: DR. JOSÉ BONIFÁCIO SANTOS TRINDADE OAB/TO 456  
INTIMAÇÃO/DESPACHO: “I - Defiro requerimento de fls. 43/44. II- Considerando 
o falecimento da inventariante Maria Madalena de Sousa Santana, conforme 
Certidão de óbito de fls. 46, nomeio o Sr. Pedro Lima da Silva como inventariante 
que deverá ser intimado para prestar compromisso no prazo de 05(cinco) dias”.  

  
AUTOS N° 2007.0001.7299-3/0  
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE  
Requerente: M. R. A. REP. POR SUA MÃE F.B.A.  
Advogado: DR. WANDER NUNES DE RESENDE OAB/TO 657-B  
REQUERIDO: O.S. DO C.  

INTIMAÇÃO/SENTENÇA: ”...Diante disso, tendo em vista que a requerente não 
cumpriu o ato que lhe competia, abandonando a causa por muito mais que trinta 
dias, EXTIGO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas por ser beneficiário 
da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo 
legal, arquive-se dando baixa na distribuição e demais cautelas legais.”  

  

Vara Criminal 
  

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S)  
 

AUTOS Nº: 163/09 SPROC: 2009.0007.9212-2  
AÇÃO: PENAL  
DENUNCIADOS: LUANDERSON ROGÉRIO DOS SANTOS E CLEBER 
JOAQUIM DE SOUSA  
ADVOGADO: Dr. PAULO ROBERTO DA SILVA – OAB/TO 284-A  
INTIMAÇÃO/DESPACHO/ “I- Designo o dia 19.11.2009, às 13:30 horas, para 
realização da audiência de instrução e julgamento.  
II – Intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa preliminar, 
expedindo-se Carta Precatória para aquelas que por ventura não residam nesta 
Comarca.  
III – Intimem-se.  
IV – Cumpra-se.  
Wanderlândia/TO, em 13 de novembro de 2009. (ass.) Dr. José Carlos Tajra 
Reis Júnior- Juiz de Direito”. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

3ª Vara Cível 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
 

CITANDO: JOÃO ELPÍDIO DE SOUZA NETO, brasileiro, portador do CPF n° 
331.436.331-15, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da 
Ação Monitória, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito ou 
embargar, sendo que pagando ficará isento de custas e honorários e caso não 
pague e nem embargue, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial 
(art. 1.102, “c” do C.P.C ADVERTÊNCIA: Art. 803 e 319 do C.P.C ( Não 
contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na 
inicial) REQUERENTE: HSBC – BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO. 
REQUERIDO: JOÃO ELPIDIO DE SOUZA NETO. AÇÃO: Monitória. Processo: nº 
2008.0003.5655-3/0. PRAZO DO EDITAL: 30 (trinta) dias. Em Gurupi-TO, aos 03 de 
setembro de 2008. Eu Marilúcia Albuquerque Moura, escrevente judicial que digitei 
subscrevi. 

 
SAULO MARQUES MESQUITA 

Juiz de Direito em substituição. 
 

PALMAS 
2ª Vara Cível  

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

 
 

 
AUTOS Nº  
 

 
2008.0005.5619-6/0 

 
AÇÃO:  

 

 
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – Valor da Causa R$ 11.237,56 

 
REQUERENTE: 

 

 
CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA 

 
ADVOGADO:  

 

 
Milton Saad – OAB/SP 16311, e outros 

 
REQUERIDO:  

 

 
CLÓVIS WAZILEWSKI 

 
 
 
 
FINALIDADE:  
 

 

NOTIFICAR o requerido CLÓVIS WAZILEWSKI, brasileiro, 
casado, produtor rural, portador do RG nº 1.879.172-2 
SSP-PR e inscrito no CPF nº 371.822.001-63, para os 
termos da ação supramencionada. Ficam os advogados a 
militar neste feito, previamente advertidos de que as 
intimações serão todas feitas pelo órgão oficial, 
interpretação dos artigos 236 e 237 do CPC, mesmos 
àqueles estabelecidos fora da sede da Comarca. 
XXXXXXXXXXXXX 

 
 

DESPACHO: 
 

 
“Defiro o pedido retro. Intime-se. Cumpra-se. Palmas-TO, 27 
de março de 2009. (Ass.) Luís O. de Q. Fraz – Juiz de Direito.” 

 
 

 
SEDE DO JUÍZO: 
 

 
2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio 
Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-
654; telefone: (63) 3218-4511. 

 

  
Palmas-TO, 29 de abril de 2009. 

 

 
Luís O. de Q Fraz 

Juiz de Direito 
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Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. LUIZ GADOTTI (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS  (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ GADOTTI  (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. JOSÉ NEVES (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS  (Relator) 
Des. JOSÉ NEVES (Revisor) 
Des. ANTÔNIO FÉLIX (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO(Secretário) 
Sessões: Terças-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des.  CARLOS SOUZA (Relator) 
Des.  LIBERATO PÓVOA (Revisor) 
Des. AMADO CILTON (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. LIBERATO PÓVOA (Relator) 
Des. AMADO CILTON (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON (Relator) 
Des. DANIEL NEGRY (Revisor) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. DANIEL NEGRY (Relator) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. CARLOS SOUZA (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. CARLOS SOUZA (Revisor) 
Des. LIBERATO PÓVOA (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Desa. WILLAMARA ALMEIDA 
Des. CARLOS SOUZA  
Des. BERNARDINO LUZ  
Desa. JACQUELINE ADORNO 
Des. LUIZ GADOTTI 

 

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

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E 
SISTEMATIZAÇÃO 
Desa. WILLAMARA LEILA (Presidente) 
Des. CARLOS SOUZA (Membro) 
Des. BERNARDINO LUZ (Membro) 
Desa. JACQUELINE ADORNO (Suplente) 
Des. LUIZ GADOTTI (Suplente) 

 

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

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. ANTÔNIO FÉLIX (Presidente) 
Des. AMADO CILTON (Membro) 
Des. DANIEL NEGRY (Membro) 
Des. MOURA FILHO (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E 
DOCUMENTAÇÃO 
Des. AMADO CILTON (Presidente) 
Des. MOURA FILHO (Membro) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Membro) 
Des. LIBERATO PÓVOA (Suplente) 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 
Des. CARLOS SOUZA (Presidente) 
Des. LIBERATO POVOA (Membro) 
Des. DANIEL NEGRY (Membro) 
Des. AMADO CILTON (Suplente) 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 
Desa. WILLAMARA LEILA (Presidente) 
Des. CARLOS SOUZA (Membro) 
Des. BERNARDINO LUZ (Membro) 
Des. MARCO VILLAS BOAS  (Suplente) 
Des. JOSÉ NEVES (Suplente) 
 
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
DIRETORA GERAL 
ROSE MARIE DE THUIN 
DIRETOR ADMINISTRATIVO 
ADÉLIO DE ARAÚJO BORGES JÚNIOR 
DIRETOR FINANCEIRO 
ALAOR JUAL DIAS JUNQUEIRA  
DIRETORA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CYNTHIA VALÉRIA CONCEIÇÃO AIRES (interinamente) 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCO AURÉLIO GIRALDE 
DIRETORA JUDICIÁRIA 
MARIA SUELI DE SOUZA AMARAL CURY 
DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS 
ANA MARIA PAIXÃO ATHAYDE DEMÉTRIO 

 
CONTROLADORA INTERNA 
MARINA PEREIRA JABUR 

 
 

Assessora de Imprensa 
GLÊS CRISTINA DO NASCIMENTO 

 

Seção Diário da Justiça 
LILIAN RIBEIRO CAVALCANTE 

Chefe de Divisão  
IRLA HONORATO DE OLIVEIRA  

Assistente de Editoração 
 

Expediente: segunda à sexta-feira, das 08h00 às 18h00. 
 

Diário da Justiça 
Praça dos Girassóis s/nº. 

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

www.tjto.jus.br 
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