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PRESIDÊNCIA 
Decreto Judiciário 

 
DECRETO JUDICIÁRIO Nº 358/2011 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 12, § 1º, inciso 
VI, do Regimento Interno desta Corte, resolve EXONERAR a pedido do Desembargador 
AMADO CILTON, a partir desta data, FLÁVIA PAREJA COUTINHO, do cargo de 
provimento em comissão de ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR. 

 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 23 dias do mês de maio do 

ano de 2011. 
 

Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
Presidente 

 
 

Decisão 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PA Nº 40520 (10/0082930-5) 
ORIGEM:  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERENTE: DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDO: DIRETORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO TOCANTINS 
ASSUNTO:  LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO FORUM DE 
ARAGUAÍNA-TO 
 

DECISÃO 
 

Trata-se de Processo Administrativo referente a contratação de empresa para 
construção do Fórum da Comarca de Araguaína – TO, conforme objeto da Licitação nº 
004/2010, modalidade Concorrência Pública, tipo Menor Preço, sob regime de empreitada 
por preço unitário, lançada pela Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. 
 

Publicado o Edital e transcorrido o decurso legal foi aberta Sessão no dia 13 
de Setembro de 2010, onde compareceram as empresas Infracon Construtora e 
Incorporadora LTDA, Rodes Engenharia e Transportes LTDA, MVL Construções LTDA e 
Real Construções Engenharia e Projetos LTDA.  
 

Na avaliação dos envelopes de habilitação, a Comissão de Licitação inabilitou 
todas as empresas por falha na documentação apresentada. No entanto a Comissão 

preferiu, amparada pelo art. 43 § 3º da Lei 8.666/1993, conceder prazo de 08 (oito) dias 
para que todos os licitantes presentes apresentassem nova documentação, conforme Ata 
da Sessão (fls. 573).   
 

Contudo, a Empresa Real Construções Engenharia e Projetos LTDA 
protocolou Recurso Administrativo, em face de sua inabilitação, alegando conter toda 
documentação exigida no Edital. 
 

MVL Construções LTDA interpôs impugnação ao Recurso Administrativo, 
alegando que a empresa Recorrente não teria direito ao Recurso, por ter anuído 
expressamente na Sessão do dia 13 (treze) de Setembro de 2010 com o novo prazo de 08 
(oito) dias concedido a todas as Empresas para apresentação de nova documentação e 
que, portanto, tal direito de petição encontrava-se precluso tendo em vista a concordância 
expressa ao prazo, ferindo a isonomia entre os licitantes, conforme depreende-se das fls. 
625/630. 
 

Porém, a Comissão de Licitação, considerando parecer emitido pela Diretoria 
de Infraestrutura e Obras deste E. Tribunal (fls. 642), resolveu por Reconsiderar a Decisão 
anterior, ficando a Empresa Real Construções Engenharia e Projetos LTDA habilitada para 
a Concorrência 004/2010. Destacou que a empresa foi a única habilitada, sendo revogado 
o prazo concedido para apresentação de novos documentos para habilitação por parte das 
demais empresas, visto que não mais se aplica a norma do art. 43 § 3º da Lei 8.666/1993. 
Tal ato foi comunicado a todas as demais empresas. 
 

Aberta Sessão em data de 08 (oito) de Novembro de 2010 para análise da 
documentação da única Empresa habilitada, compareceram Infracon Construtora e 
Incorporadora, no intuito de fiscalizar a documentação e Real Construções Engenharia e 
Projetos LTDA para apresentação da proposta. Ato contínuo, aberto envelope contendo os 
preços da Empresa habilitada, verificou-se o valor de R$ 13.300.055,11 (treze milhões 
trezentos mil e cinquenta e cinco reais e onze centavos) para a execução da obra. 
 

A empresa Infracon, por sua vez, solicitou que constasse em Ata que o valor 
do BDI apresentado na proposta de preços foi de 27%, percentual que extrapola o limite 
máximo expressamente estabelecido no Edital, que é de 25%. A Sessão foi suspensa para 
análise da documentação 
 

Após a verificação da proposta a Comissão de Licitação Desclassificou a 
Empresa Real Construções Engenharia e Projetos LTDA, pois constatou que o preço 
oferecido mostrou-se 14,63% acima do valor estipulado para a Obra conforme limites 
estabelecidos itens 11.5 alínea “c” do Edital e no projeto básico - item 7.0; e que o valor do 
BDI com o percentual de 27% ficou acima do limite máximo estabelecido no Edital, 
conforme Projeto Básico item 8.0, que expressamente delimita em 25% o percentual 
máximo para o cálculo da referida bonificação e despesas indiretas, fator que compõe o 
cálculo do lucro da Empresa (fls. 764).  
 

Tempestivamente, a Empresa apresentou Recurso Administrativo (fls.768/781) 
que restou indeferido pela Comissão de Licitação, Decisão esta ratificada pelo Presidente 
interino do Tribunal de Justiça à época Des. Antônio Félix (fls. 791/793). 
 

Ato contínuo, a Empresa Interpôs pedido de Reconsideração, que aguarda 
Decisão.  
 

É o relato, no essencial. Passo à decisão.  
 

Ab initio cumpre ressaltar que, referente às licitações, a Administração deve 
atender o disposto na Lei 8.666/1993 em toda a sua extensão, fundamentalmente a 
determinação do art. 3º que dispõe: 
 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  
 

A estrutura que assenta o procedimento licitatório está concentrado na 
vinculação a certos preceitos, estes delineados pelo art. 3 º da Lei 8.666/1993, conforme 
expresso acima. 
 

A estrita observância desses princípios, deflagram a natureza e a utilidade do 
procedimento licitatório para a Administração. Dispensável seria o emprego da sistemática 
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da licitação sem que os próprios licitantes e a Administração estejam assegurados pela 
isonomia, pautado pela legalidade, por critérios objetivos e com a estrita vinculação ao 
instrumento convocatório previamente divulgado e consentido pelos participantes. 
 

Neste aspecto, o desatendimento pelas Empresas concorrentes às 
especificações contidas no Edital, notadamente quando da única habilitada (RECEP), que 
em sua proposta de preços excedeu os percentuais estipulados, tanto para o preço final 
que ficou 14,63% acima do valor da obra, quanto no BDI proposto também acima do limite 
máximo permitido, não dão qualquer legitimidade para a manutenção do certame, 
conforme pleitea-se em Reconsideração, pois a Comissão de Licitação estaria afrontando 
diretamente o disposto nos artigos 3º, 43, IV e 44 da Lei 8.666/1993. 
 

Deve decorrer desse fato, portanto, a aplicação do art. 43, IV da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos que estabelece: 
 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos:  
I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 
concorrentes, e sua apreciação; 
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 
respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme 
o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou 
ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser 
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das 
propostas desconformes ou incompatíveis;  
 

Dessa forma, se faz imperativo o julgamento da real utilidade do evento 
licitatório neste caso concreto para a Administração, pois, observa-se a inexistência de 
proposta razoável que possa vir atender o escopo da Licitação. Restou frustrada a 
presente demanda no seu curso, haja vista que a escolha da melhor proposta não 
aconteceu. A desclassificação da única empresa habilitada conforme Decisão de fls. 
791/793, por preço acima do valor do Objeto e desrespeito à percentual estipulado para 
composição do BDI, encerram qualquer expectativa de melhor proposta, restando o 
entendimento de que se afigura plenamente razoável promover a revogação do 
procedimento licitatório em questão. 
 

Nesse contexto, imprescindível mencionar que a supracitada revogação 
reveste-se de motivação adequada e pertinente, bem como da possibilidade de tal Ato 
pela Administração, nos termos do artigo 49, do Estatuto Licitatório: 
 

Art. 49 A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado.     
 

Necessário se faz reconhecer, no caso em análise, que estão evidenciadas as 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para revogar a licitação sobredita. O interesse público se 
compactua, induvidosamente, com a oportunidade e conveniência administrativa em 
revogar o suscitado procedimento. 
 

Entendimento análogo extrai-se da manifestação de MARÇAL JUSTEN 
FILHO, quando do seu entendimento acerca da revogação: 
 

“A revogação se funda em juízo que apura a conveniência do ato 
relativamente ao interesse público. No exercício de competência discricionária, a 
Administração desfaz seu ato anterior por reputá-lo incompatível com o interesse público. 
A revogação pressupõe que a Administração disponha da liberdade para praticar um certo 
ato ou para determinar alguns de seus aspectos. Após praticado o ato, a Administração 
verifica que o interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, 
então, o desfazimento do ato anterior. A isso se denomina revogação.    
 

Ainda, neste sentido, nunca é demais trazer ao bojo desta a dicção da Súmula 
473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que assim declina: 
 

Súmula 473 – A Administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
Ademais disso, nenhum planejamento de obras no Poder Judiciário deverá ser executado 
sem a prévia consulta ao que estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça na Resolução 
nº 114 de 20 (vinte) de Abril de 2010.  
 

O esmeroso trabalho de padronização e critérios realizado, demonstra a 
indiscutível necessidade de revisão dos editais e procedimentos licitatórios, envolvendo 
execução e monitoramento de obras, que não estejam respeitando também as 
especificações básicas, notadamente os Capítulos I e II da referida Resolução que 
dispõem sobre: “I - O planejamento, a execução e o monitoramento de obras no poder 
judiciário; II - Os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, 
composição de BDI , critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos 
novos contratos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário.” 
 

Assim, o desfazimento de tal procedimento, tendo em vista tanto a 
insatisfatória habilitação das empresas concorrentes, quanto o preço final apresentado 
pela única empresa habilitada e sua elaboração do percentual de BDI, demonstram plena 
avaliação de sua inconveniência e inadequação. Dessa forma, reputa-se atitude mais 
adequada à satisfação do interesse público a sua Revogação. 

Imperioso ainda mencionar que o momento ao qual se promove esta 
revogação configura-se o mais apropriado, tendo em vista não haver sido atingida a fase 
de adjudicação e homologação. Assim se verifica o entendimento do STJ :  
 

“A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e 
adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. Só há contraditório 
antecedendo a revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que 
só ocorre após a homologação e adjudicação do serviço licitado. O mero titular de uma 
expectativa de direito não goza da garantia do contraditório.” 
 

Porquanto, o processo de licitação ora em exame mostra-se incompatível com 
o fim pretendido pela Administração na escolha da melhor proposta. 
    

Face às considerações expendidas, DECIDO pela imediata REVOGAÇÃO do 
procedimento licitatório nº 004/2010 lançado pela Comissão de Licitação do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
 

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o Pedido de Reconsideração. 
 

Publique-se. 
 

À Secretaria de Processos Administrativos para as providências cabíveis e 
posterior arquivamento. 
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, 13 de Maio do ano de 2011. 

 
Desembargadora JACQUELINE ADORNO 

Presidente 
 

Portarias 
 
PORTARIA Nº 205-A/2011 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002, que 

possibilita a adoção de licitação na modalidade pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º, inciso IV, da Lei supracitada, 

enunciando que o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao 
licitante vencedor são atribuições do pregoeiro e respectiva equipe de apoio;  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º.  Designar PREGOEIROS, para atuarem juntamente com os pregoeiros 

designados pela Portaria nº 111/2011, na promoção dos pregões deste Tribunal, de 
maneira alternada e/ou na ausência do antecedente e sempre com o auxílio de um ou 
mais pregoeiros na função de equipe de apoio, sem prejuízo das suas funções normais, os 
seguintes servidores:  

 
- Orlando Barbosa de Carvalho 
- Pauline Sabará Souza 
- Neilimar Monteiro de Figueiredo 
- Geórgia da Silva Tavares 
 

Art. 2º. O mandato dos Pregoeiros será de 01 (um) ano, facultada a 
recondução para o período seguinte. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 
 

Publique-se.  
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Palmas, 18 de maio de 2011. 
 

Desembargadora JAQUELINE ADORNO 
Presidente 

 
 
PORTARIA Nº 210/2011 
 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA JACQUELINE 
ADORNO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, 
acolhendo, como razão de decidir, os Pareceres Jurídicos  nº 463/2001 e nº 523/2011, de 
fls. 32/36 e 43/45, da Assessoria Jurídica, bem como existindo disponibilidade 
orçamentária (fl. 20) e, no exercício das atribuições legais, ratifica a dispensa da 
licitação nos termos propostos, de acordo com o inciso X do art. 24 da Lei nº. 
8.666/93, para a locação do imóvel para abrigar o Fórum da Comarca de Ponte Alta 
do Tocantins/TO, em favor do Sr. Evilson Dias Pimenta, CPF nº 663.191.961-49 e da 
Sra. Joelena Pereira Cunha Pimenta, CPF nº 995.820.741-91, no valor mensal de R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), autorizando à Diretoria Financeira, por 
conseguinte, a emissão de Nota de Empenho em nome dos locadores. 
 

Publique-se.  
 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 19 dias do mês de maio de 

2011. 
 

Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
Presidente 
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PORTARIA Nº 211/2011 
 

Acolhendo como razão de decidir o Parecer Jurídico nº 536/2011, da 
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral e o Despacho nº 987/2011-DIGER, considerando o 
contido nos autos PA 42188/2011, RECONHEÇO, HOMOLOGO e AUTORIZO o 
pagamento da despesa no valor de R$ 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte reais), relativo 
à nota fiscal nº. 1561, em favor da empresa DESTAK EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº 02.776.353/0001-03, a título de indenização, referente a 
serviços de confecção de duas togas, observado o atendimento das fases da despesa 
pública. 

 
Publique-se.  

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 23 dias do mês de maio de 

2011, 123ª da República e 23ª do Estado. 
 

Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 212/2011 
 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA JACQUELINE 
ADORNO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o contido na Resolução 12/2010, do Tribunal Pleno, bem como no Memorando 
nº 65/DG, de 13.05.2011, resolve conceder ao Servidor JOSÉ MACHADO DOS SANTOS, 
Diretor-Geral, 1 e ¹/² (uma e meia) diárias, bem como, adicional de embarque e 
desembarque, por seu deslocamento a Porto Alegre-RS, com o fim de conhecer o 
funcionamento do Sistema Administrativo do TRF 4ª Região, bem como a Assinatura do 
Termo de Cooperação GEDRO e e-Proc, com saída no dia 25 e retorno em 26.05.2011.  
 

Publique-se.  
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Palmas, aos 23 dias do mês de maio de 
2011, 123ª da República e 23ª do Estado. 

 
Desembargadora JACQUELINE ADORNO 

Presidente 
 

CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA 

Portaria 
 
RECOMENDAÇÃO Nº. 06/2011 – CGJUS/TO 
 
Recomenda aos Tabeliães de Protestos de Títulos que apliquem o disposto no artigo 9º, 
parágrafo único, do Provimento nº. 01/2009-CGJUS/TO, nos protestos de títulos realizados 
a pedido da Fazenda Pública. 
 
A Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
 
CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Procurador-Chefe da União no 
Tocantins e os termos da decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo PA – 
42349 (11/0091834-2); 
 
CONSIDERANDO que a medida adotada visa adequar e operacionalizar a utilização dos 
selos de fiscalização nos atos de protestos de títulos lavrados a pedido da Fazenda 
Pública, onde se reconhece a possibilidade do pagamento diferido dos emolumentos e 
taxas incidentes. 
 
RECOMENDA aos Senhores Tabeliães de Protestos de Títulos do Estado do Tocantins 
que: 
 
1 – apliquem a regra definida no artigo 9º, parágrafo único, do Provimento nº. 01/2009-
CGJUS/TO, quanto aos selos de fiscalização a serem apostos nos atos de protestos de 
títulos lavrados a pedido da Fazenda Pública. 
 
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, em Palmas, capital do Estado do 
Tocantins, aos dezoito (18) dias do mês de maio do ano de dois mil e onze (2011). 
 

Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE 
CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA 

 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E 
COORDENAÇÃO 
Intimação de Acórdão 

 
DÚVIDA SUSCITADA NA REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
11085/10 
SUSCITANTE: DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS 
ADVOGADO: MAURILIO P. CAMARA FILHO 
AGRAVADO: ELI DIAS BORGES E OUTRA. 
ADVOGADO: MATEUS ROSSI RAPOSO 
RELATORA: Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
 
EMENTA: DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO– Se o relator 
transfere-se de câmara ou assume cargo de direção a prevenção do órgão julgador 
continua, com a redistribuição na mesma câmara, para casos de suspeição e de 

impedimento bem como afastamento temporário de médio e longo prazo. ACORDÃO: 
Vistos, relatados e discutidos os autos supramencionados, os membros da Comissão de 
Distribuição, Coordenação e Sistematização, deste Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, sob a presidência da Desembargadora Jacqueline Adorno, à unanimidade, 
deliberaram que o presente recurso de Agravo de Instrumento deve ser redistribuído entre 
os componentes da  1ª Câmara, nos termos do voto da relatora, o qual fica sendo parte 
integrante deste. Participaram do julgamento os Desembargadores, Luiz Gadotti, Ângela 
Prudente e Jacqueline Adorno.  Acórdão de 17 de maio de 2011.  
 
COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês de maio de 2011. 
Rita de Cacia Abreu de Aguiar – Secretária. 
 
 

DIRETORIA GERAL 
Despachos 

 
REFERÊNCIA: PA 42171 (10/0090504-4) 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÇU 
REQUERENTE: JUIZ NELSON RODRIGUES DA SILVA 
REQUERIDO: DIRETORIA-GERAL 
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DIÁRIA 
 
DESPACHO Nº 1000/2011-DIGER 
 
Acolhendo, como razão de decidir, o Parecer Jurídico nº 546/2011 da Assessoria Jurídico-
Administrativa da Diretoria Geral, RECONHEÇO a dívida referente às diárias do 
magistrado NELSON RODRIGUES DA SILVA, no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e 
cinco reais), em razão de seu deslocamento e, em conseqüência, AUTORIZO o 
pagamento, observado o atendimento das fases da despesa pública. À DIFIN para 
liquidação e pagamento. 
 
Publique-se. 
 
GABINETE DA DIRETORIA GERAL, Palmas/TO, em 23 de maio de 2011. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 
REFERÊNCIA: PA 42211 (11/0090811-8) 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUACEMA 
REQUERENTE: ANTÔNIO ABREU DE OLIVEIRA 
REQUERIDO: DIRETORIA-GERAL 
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DIÁRIAS 
 
DESPACHO Nº 984/2011-DIGER 
 
Acolhendo, como razão de decidir, o Parecer Jurídico nº 535/2011 da 
Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral, RECONHEÇO a 
dívida referente às diárias no valor de R$ 217,50 (duzentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos), em razão do deslocamento do servidor 
ANTÔNIO ABREU DE OLIVEIRA e, em conseqüência, AUTORIZO o 
pagamento, observado o atendimento das fases da despesa pública. À 
DIFIN para liquidação e pagamento. 
 
Publique-se. 
 
GABINETE DA DIRETORIA GERAL, Palmas/TO, em 19 de maio de 
2011. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 
REFERÊNCIA: PA 43040 (11/0096828-5) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
REQUERENTE: DIRETORIA FINANCEIRA 
REQUERIDO: DIRETORIA-GERAL 
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – GFIP 
 
DESPACHO Nº 996/2011-DIGER 
 
Acolhendo, como razão de decidir, o Parecer Jurídico nº 543/2011 da Assessoria 
Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral, RECONHEÇO a dívida referente à 
diferença entre os valores informados na GFIP, Guia de Informações a Previdência 
Social, e os valores recolhidos à Previdência Social das competências 05 (maio) e 
06 (junho) de 2010, no valor de R$ 2.944,59 (dois mil, novecentos e quarenta e 
quatro reais e cinquenta e nove centavos) e, em conseqüência, AUTORIZO o 
pagamento, observado o atendimento das fases da despesa pública.  
 
À DIFIN para que seja providenciada a regularização contábil da despesa no 
SIAFEM como emissão de NE e NL, consonante ao Memorando nº 970/2011, de fl. 
09. 
 
Publique-se. 
 
GABINETE DA DIRETORIA GERAL, Palmas/TO, em 23 de maio de 2011. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 
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Portarias 
 
PORTARIA Nº 523/2011-DIGER 
 
O DIRETOR-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 
012/2010 do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 111/2011, resolve conceder aos servidores JOAO ZACCARIOTTI WALCACER, Auxiliar 
Judiciário de 2ª Instância, Matrícula 227354, e JUAREZ DOS SANTOS BRANDÃO, 
Motorista, Matrícula 352638, o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) por seus 
deslocamentos à Alvorada, para instalação central PABX, no período de 23/05/2011 a 
24/05/2011. 
  
Publique-se. 
  
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 23 de maio de 2011. 
   

José Machado dos Santos 
Diretor-Geral  

 
PORTARIA Nº 522/2011-DIGER 
  
O DIRETOR-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 
012/2010 do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 110/2011, resolve conceder aos servidores MARIA DA GLÓRIA VIEIRA DE FARIAS, 
Técnico em Enfermagem, Matrícula 352465, e JUAREZ DOS SANTOS BRANDÃO, 
Motorista, Matrícula 352638, o pagamento de ½ (meia) diária por seus deslocamentos à 
Miranorte, para conduzir ambulância para buscar paciente na referida cidade, no dia 
26/05/2011. 
  
Publique-se. 
  
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 23 de maio de 2011. 
   

José Machado dos Santos 
Diretor-Geral  

 
PORTARIA Nº 521/2011-DIGER 
  
O DIRETOR-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 
012/2010 do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 109/2011, resolve conceder aos servidores TIAGO SOUSA LUZ, Chefe de Serviço, 
Matrícula 352104, e VALDIVONE DIAS DA SILVA, Motorista, Matrícula 352664, o 
pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) por seus deslocamentos à Dianópolis, para troca 
de switch que queimou em razão de chuva, no período de 19/05/2011 a 20/05/2011. 
  
Publique-se. 
  
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 23 de maio de 2011. 
   

 José Machado dos Santos 
Diretor-Geral  

 
PORTARIA Nº 520/2011-DIGER 
 
O DIRETOR-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 
012/2010 do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida na Autorização de Viagem 
nº 107/2011, resolve conceder aos servidores LUCIANO MOURA, Engenheiro, Matrícula 
352750, e MARLOS ELIAS GOSIK MOITA, Motorista, Matrícula 352644, o pagamento de 
01 (uma) diária e ½ (meia) por seus deslocamentos à Talismã, Alvorada, Araguaçu, 
Sandolândia e Lagoa da Confusão, para vistoria técnica (Levantar os serviços e aferição 
da medição) no prédio das referidas Comarcas, no período de 23/05/2011 a 24/05/2011. 
  
Publique-se. 
  
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 23 de maio de 2011. 
   

José Machado dos Santos 
Diretor-Geral  

 
PORTARIA Nº 519/2011-DIGER 
 
O DIRETOR-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 
012/2010 do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida nos Autos Administrativos 
- PA 42953/2011 (11/0096283-0), resolve conceder à Juíza RENATA DO NASCIMENTO 
E SILVA, o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), no valor de R$ 735,00 (setecentos 
e trinta e cinco reais), e à Servidora MÔNICA MARIA NUNES MENDES, o pagamento de 
03 (três) diárias e ½ (meia) no valor de R$ 514,50 (quinhentos e quatorze reais e 
cinquenta centavos), por seus deslocamentos às Comarcas de Rio Sono e Lizarda, para 
realizar a Correição Ordinária, no período de 24 a 27 de maio de 2011.  
 
Publique-se.  
 
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, Palmas, 23 de maio de 2011. 

 
José Machado dos Santos 

Diretor-Geral  

 
Termo de Homologação 

 
PROCEDIMENTO: Pregão Presencial nº 004/2011 

PROCESSO: PA 42406 (11/0092070-3) 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, visando atender às Sessões do 
Tribunal Pleno, Câmaras Cíveis e Criminais, bem como o Gabinete da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

Considerando que a licitação em referência foi realizada de 
acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, acolho o 
parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa de nº. 485/2011 (fls. 192/193), bem 
como, o Parecer Técnico da Controladoria Interna (fl. 194), oportunidade em que 
HOMOLOGO o procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 
004/2011, conforme classificação e adjudicação procedidas pela Pregoeira, à 
licitante adiante indicada, para que produza seus efeitos legais: 

Empresa Costa & Vieira Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.209.626/0001-51, em 
relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 e 29, no valor total de R$ 29.680,12 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta reais 
e doze centavos). 

Publique-se.  

À DIFIN, para emissão da Nota de Empenho, em favor da 
empresa supramencionada. 

 
Após, à DIADM, para emissão do termo de contrato, coleta 

das assinaturas e publicação, respectivas. 
 
GABINETE DA DIRETORIA GERAL, em Palmas, aos 23 

dias do mês de maio de 2011. 
 

José Machado dos Santos 
Diretor Geral 

 

TRIBUNAL PLENO 
SECRETÁRIO: WAGNE ALVES DE LIMA 

 

Intimação às Partes 
 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4893/11 (11/0096701-7) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: MARIA BOTELHO DE SOUZA 
ADVOGADOS: FÁBIO BEZERRA DE MELO PEREIRA, JULIANA BEZERRA DE MELO 
PEREIRA, ELIZANDRA BARBOSA SILVA PIRES 
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO – Relator 
em substituição, ficam as partes nos autos acima epigrafados INTIMADAS da DECISÃO 
de fls. 272/274, a seguir transcrita: “Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido 
de liminar, impetrado por MARIA BOTELHO DE SOUZA, por meio da sua advogada, 
contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
TOCANTINS. Pleiteia a segurança visando a declaração de nulidade do Acórdão nº. 
098/2011, do Processo nº. 7874/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que 
considerou ilegal o ato administrativo de reintegração da impetrante à folha de pagamento 
do quadro geral de servidores do Estado, tendo em vista a flagrante ofensa a princípios 
constitucionais, bem como a súmula vinculante nº. 03 do Supremo Tribunal Federal. 
Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do referido Acórdão, até 
o julgamento final do presente mandado de segurança, em razão do perigo para a 
subsistência da impetrante. Com a inicial apresentou os documentos de fls. 20/269. É o 
que basta relatar. Decido. A concessão de medida liminar se traduz em provimento judicial 
de caráter emergencial, ou seja, é uma solução acauteladora de um possível direito 
prejudicado no instante do ajuizamento da ação, que poderá impor prejuízo irrecuperável 
se não assegurado de imediato, tornando inócua a concessão da segurança desejada. 
Para seu deferimento é necessária a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in 
mora”. No presente caso, analisando o relatório e o voto proferidos no Processo nº. 
7874/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (fls. 22/41), constata-se que não 
houve manifestação da impetrante em nenhuma das fases do procedimento, ou mesmo 
que esta foi notificada para tal. Como cediço, a súmula vinculante nº. 3 do Supremo 
Tribunal Federal assegura o contraditório e a ampla defesa nos processos do Tribunal de 
Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado. Vejamos o enunciado: “Súmula vinculante nº. 3 
- Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a 
ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato 
de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.” Tal súmula, por evidente, 
também deve ser aplicada no âmbito estadual, o que, ao que tudo indica, não ocorreu. 
Trata-se, em tese, de vício de natureza procedimental que macula a decisão proferida 
inviabilizando a sua aplicação, em flagrante afronta a preceitos constitucionais. Da mesma 
forma, configura-se o periculum in mora no risco de cessação dos vencimentos da 
impetrante por força de efeitos atribuídos ao referido acórdão. Ante o exposto, DEFIRO a 
liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão nº. 098/2011, do Processo nº. 
7874/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, até o julgamento final do 
presente mandado de segurança. Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, 
querendo, prestar as devidas informações no prazo legal de dez dias, nos termos do art. 
7º, inciso I, da Lei do Mandado de Segurança. Cientifique-se o representante judicial do 
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Estado do Tocantins, no prazo de 48 (quarenta oito) horas, a fim de, caso queira, se 
manifestar nos presentes autos, no prazo legal, tudo nos termos do artigo 7º, inciso II, da 
Lei nº. 12.016/09. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça do Estado 
do Tocantins. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Palmas/TO, 17 de maio de 2010. JUIZ 
HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO– Relator em substituição.” 
 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4890/11 (11/0096593-6) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: TIM CELULAR S/A 
ADVOGADOS: GABRIEL CLIMACO DE Q. ANDRADE, ERNERTO  
JOHANNES TROUW, FÁBIO FRANGA GANÇALVES, FLÁVIA ALVAREZ 
DE SÁ, THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN, ALBERTO S. 
JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, MARIANA GONÇALVES PERES, PAULA 
MARTINEZ FERREIRA, BRUNO MAIA DE CARVALHO 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO 
TOCANTINS 
RELATOR em substituição: Juíza ADELINA GURAK 
 
Por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza ADELINA GURAK – Relatora em 
Substituição, ficam as partes nos autos acima epigrafados INTIMADAS da DECISÃO de 
fls. 42/45, a seguir transcrita: “Trata-se de mandado de segurança, impetrado pela 
empresa TIM CELULAR S/A, qualificada nos autos, contra ato do SECRETÁRIO DA 
FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS que, consubstanciado na cláusula 1ª, do 
Convênio ICMS nº 69/98, tem incluído na base de cálculo do ICMS os valores relativos aos 
serviços ali elencados, os quais entende configurarem atividades apenas preparatórias ao 
serviço de telecomunicação, descabendo, pois, por consequência, a incidência do ICMS 
sobre eles, ante a ausência de previsão legal para tal. Alega que referido Convênio seria 
ilegal pois, além afrontar os artigos 155, II, e 146 da Constituição Federal e de criar 
hipóteses de incidência diversas das previstas na Lei Complementar nº 87/96, ultrapassa 
os limites delineados pela Lei Complementar nº 24/75 quanto às matérias possíveis de 
serem tratadas via convênio firmado entre estados, vez que esta não prevê, em seu art. 1º, 
a possibilidade de aumento da base de cálculo, mas tão somente de sua redução. 
Sustenta que possui direito à compensação dos valores pagos nos últimos dez anos, 
apontando como fundamento os artigos 150, §4º e 168, I, do Código Tributário Nacional e 
a Lei Complementar nº 118/2005. Alega plausibilidade de sofrer danos irreparáveis com o 
ato questionado, mormente porque a cobrança que entende indevida perdurará, 
acarretando prejuízos financeiros que poderão culminar com “o impedimento de exercer 
regularmente suas atividades”. Pugna por concessão de tutela liminar para o efeito de que 
a autoridade impetrada se abstenha de incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores 
relativos aos serviços a que se refere a cláusula 1ª do Convênio ICMS nº 69/98 que 
caracterizem atividades-meio ao serviço de telecomunicação e para que não a inscreva na 
dívida ativa, proponha execução fiscal ou negue o fornecimento de certidão  negativa de 
débitos ou positiva com efeitos de negativa  e, por ocasião do julgamento final, pela 
confirmação da liminar, bem como para que possa, irrestritamente, compensar os valores 
pagos desde os dez anos que antecedem a impetração do presente mandamus. Com a 
inicial, juntou os documentos de fls. 20/39. Em síntese, é o relatório. DECIDO. O presente 
mandado de segurança preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual 
dele conheço. A plausibilidade do conhecimento de tutela de caráter liminar, em ações 
mandamentais, deve subsidiar-se no reconhecimento da existência de requisitos próprios, 
tal como preceitua a Lei nº 12.016/09, que reiterou a Lei nº 1.533/51 ao viabilizar a 
suspensão do ato impugnado tão somente quando presentes os requisitos esculpidos no 
inc. III, do art. 7º, tais quais, a relevância dos fundamentos e a possibilidade de o ato 
impugnado puder resultar na ineficácia da medida caso esta venha a ser deferida ao final. 
A fumaça do bom direito que necessita estar demonstrada de forma expressa e destacada 
pela impetrante cinge-se alegação de ilegalidade da cobrança do ICMS nos termos 
apontados na inicial do mandamus. Tenho, contudo, de que o pedido de liminar da 
impetrante, que apenas exemplifica quais serviços cujos valores requer a abstenção da 
inclusão na base de cálculo do imposto, requerendo a medida liminar, entretanto, para 
todos os outros similares, não atesta, de plano, o direito líquido e certo, tanto porque o 
pedido não delimita quais seriam, de fato, os serviços sobre os quais estaria ocorrendo a 
cobrança ilegal, como porque o documento carreado aos autos como prova, a segunda via 
de uma nota fiscal (fl. 39) com vencimento em 15/12/2010, no valor de R$ 63,74, em que 
consta a cobrança de ICMS na alíquota de 25%, perfazendo o total de R$ 15,93, não 
detalha o significado de todos os serviços. Igualmente, não logrou a impetrante demonstrar 
o periculum in mora. Com efeito, subsistindo o direito alegado, no que tange ao imposto 
que afirma estar pagando indevidamente, os respectivos valores poderão ser 
compensados, não se afigurando plausível, ademais, a possibilidade da sobrevinda de 
lesão de difícil reparação, considerando-se que, do valor da única nota fiscal juntada aos 
autos, não se vislumbra a possibilidade de que seu patrimônio tenha uma redução tal que 
implique na possibilidade de que venha ter o exercício de suas atividades impedido, 
conforme alega. Em tais circunstâncias, indefiro o pedido de tutela liminar. Notifique-se, de 
imediato, a autoridade impetrada do inteiro teor da presente decisão, requisitando-se 
informações, no prazo de dez dias, nos termos do inc. I, do art. 7º, da Lei nº 12.016/2009. 
Em cumprimento ao preceito esculpido no inc. II, do art. 7º, do mesmo diploma legal, 
notifique-se o Procurador Geral do Estado, para, querendo, ingressar na presente ação 
mandamental. Transcorrido o prazo para informações, colha-se o parecer da Procuradoria 
de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Palmas-TO, em 16 de maio de 2011. Juíza 
ADELINA GURAK – Relatora” 
 
AÇÃO PENAL Nº 1699/11 (11/0096041-1) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: (INQUÉRITO POLICIAL Nº 022.09 - GECOC) 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
RÉUS: ANTONIO MARIA DE CASTRO (PREFEITO MUNICIPAL DE LAVANDEIRA – TO), 
GERALDINA MARIA DE SANTANA, MÁRIO ALEXANDRE D. DE SOUSA, GUILHERME 
GONÇALVES LESSA, JANAÍNA BRUM, ORIOVALDO PEREIRA LIMA FILHO, JOSÉ 
MAURÍCIO BISPO DOS SANTOS 
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator, ficam as 
partes nos autos acima epigrafados INTIMADAS da DECISÃO de fls. 182/189, a seguir 
transcrita: “Trata-se de requerimento interposto pela Procuradoria Geral de Justiça, 
solicitando a prisão preventiva de Antonio Maria de Castro, Prefeito de Lavandeira-TO, 

bem como o seu afastamento do cargo. Aduz o órgão ministerial que “Mário Alexandre D. 
de Sousa e Guilherme Gonçalves Lessa (3º e 4º denunciados), os quais ocupam, 
respectivamente, os cargos de procurador e de diretor administrativo da Instituição 
Financeira Banco Matone S/A, sediada no Estado do Rio Grande do Sul, teriam, em 
tese, gerido fraudulentamente a referida pessoa jurídica de direito privado ao 
pactuarem o mencionado convênio fraudulento com o Município de Lavandeira/TO, 
o que pode configurar o crime previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/86.” (fls. 171, com 
grifos inseridos). Argumenta que “a não decretação de medidas excepcionais mais 
drásticas em caso deste jaez, pode estimular para o desassossego social, pois 
conduz à idéia de que nada acontece em desfavor de políticos e poderosos, 
fazendo crer que possamos continuar a sofrer os efeitos malévolos da corrupção 
voraz sobre nossa sociedade” (fls. 173/174). Sustenta que a permanência do 
acusado solto poderá prejudicar a produção das provas durante a relação 
processual e a reparação dos danos causados pela infração (fls. 176/177). Afirma 
que o afastamento do acusado do cargo público é medida de extrema urgência, 
uma vez que no exercício das funções de prefeito poderá “continuar a dilapidar o 
erário” (fls. 177). Em seguir, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 
Em que pese estar demonstrado nos autos a materialidade delitiva e haver indícios 
suficientes de autoria, não vislumbro a presença de elementos concretos que 
possam justificar a decretação da prisão preventiva do acusado Antonio Maria de 
Castro. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao 
primeiro acusado e o clamor público, não constituem fundamentação idônea a 
autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada nesse sentido. 
Vejamos: “CRIMINAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE 
GENÉRICA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM E CLAMOR PÚBLICO. 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MERA REFERÊNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS 
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
ORDEM CONCEDIDA. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito 
imputado ao paciente e o clamor público, não constituem fundamentação idônea a 
autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto. 
Precedentes. Simples menção aos requisitos legais da segregação, bem como à 
necessidade de coibir a prática de delitos graves, que também não se prestam a 
embasar a custódia acautelatória. (...) V. Ordem concedida, nos termos do voto do 
Relator.” (STJ - HC 189.644/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011, com grifos inseridos). Ressalto que a 
prisão preventiva poderá ser decretada "em qualquer fase do inquérito policial ou da 
instrução criminal", inclusive de ofício, em consonância com o disposto no artigo 
311, do Código de Processo Penal. Sendo assim, tal pedido poderá ser reapreciado 
na hipótese de supervenientes motivos justificadores da ordem de prisão. Contudo, 
constata-se que o afastamento do acusado Antonio Maria de Castro do cargo de 
Chefe do Executivo Municipal é uma medida recomendável e, sobretudo, 
necessária. A prova contida nesse caderno processual é clara e, em sede de 
primeira análise apontam para a ocorrência dos ilícitos descritos na denúncia de fls. 
02/13. O fato de existirem tantas acusações, neste mesmo processo, pairando 
sobre o Alcaide, por si só, já torna necessária a medida, tendo em vista a 
necessidade de preservação do patrimônio público municipal, da moralidade e da 
ética na Administração Pública. O afastamento também é medida essencial para a 
instrução do feito. Já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça que constituindo 
os fatos irrogados ao Prefeito, crime em tese, e havendo possibilidade de, no 
exercício do cargo, manipular documentos, pressionar testemunhas, dificultando a 
apuração dos fatos, e mais, com vistas a repetição da conduta reprovável, impõe-se 
decretar o afastamento temporário do Prefeito até o término da instrução criminal e 
julgamento do mérito. Nesse diapasão o seguinte precedente: “MEDIDA 
CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. 
ADMISSÃO EM RARA EXCEPCIONALIDADE. PREFEITO. DENÚNCIA. 
IMPROBIDADE. AFASTAMENTO DO CARGO. PROVIDÊNCIA QUE SE IMPÕE 
EM BENEFÍCIO DO ERÁRIO E DA MORALIDADE PÚBLICA. - Constituindo os 
fatos irrogados ao Prefeito, crime em tese, e havendo possibilidade de, no exercício 
do cargo, manipular documentos, pressionar testemunhas, dificultando a apuração 
dos fatos, e mais, com vistas a repetição da conduta reprovável, impõe-se decretar 
o afastamento temporário do Prefeito até o término da instrução criminal e 
julgamento do mérito, motivadamente (art. 2°, II, de Decreto-lei 201/67). "Fumus 
boni iuris" indemonstrado. - Agravo conhecido e desprovido. (STJ - AgRg na MC 
1411/PA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 
em 22/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 111, com grifos nossos). O afastamento do cargo 
público, portanto, é uma forma de evitar a reiteração de condutas delitivas, assim 
como de preservar a moralidade administrativa e o patrimônio público. Da 
possibilidade de afastamento do cargo antes do recebimento da denúncia O 
afastamento cautelar de prefeito, por meio de decisão monocrática do Relator, pode 
anteceder ao recebimento da denúncia, uma vez que as razões de cautela 
independem do momento processual do feito, assim como ocorre com a decretação 
de prisão preventiva (medida mais gravosa). Nesse sentido está a jurisprudência de 
nossos Tribunais. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL – AFASTAMENTO 
CAUTELAR DE PREFEITO MUNICIPAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - 
VIABILIDADE - DESPACHO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - 
IRRELEVÂNCIA - MEDIDA DE CARÁTER CAUTELAR - ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO - SÉRIOS INDÍCIOS DE 
PRÁTICAS COMPROMETEDORAS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA - IMPRESCINDIBILIDADE DO AFASTAMENTO - 
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme dispõe o Regimento Interno 
desta Corte e a legislação atinente à matéria, é viável o afastamento cautelar de 
prefeito por meio de decisão monocrática do relator, despacho este que pode 
anteceder ao recebimento da denúncia, uma vez que a caracterização das razões 
de cautela independe do momento processual do feito, assim como ocorre com a 
decretação de prisão preventiva, medida mais gravosa que necessariamente 
implica afastamento do cargo. A constrição de afastamento temporário atende à 
proteção tanto da instrução processual quanto da moralidade administrativa e do 
erário público municipal, sendo que a observância de sérios indícios referentes a 
ambas as causas justificadoras resta apta à imposição da mesma" (TJMG - Ap. 
Crim. n. 1.0000.03.402122-0/002 - Rel.ª Dês.ª Márcia Milanez - j. 24/08.2004, p. 
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31/08/2004, com grifos inseridos). Confira-se também o posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de se decretar a prisão preventiva antes 
do recebimento da peça acusatória e, a fortiori, o afastamento do cargo: 
“CRIMINAL. RESP. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. 
OMISSÃO. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INVESTIGAÇÃO 
PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE. PLEITO 
PREJUDICADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO 
PREVENTIVA. DECRETAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO. 
INCOMPATIBILIDADE DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES COM A SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR. PLEITO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO 
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO. I. (...) IV. A prisão preventiva de Prefeito Municipal pode ser 
decretada em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, pois as ações 
penais de competência originária dos Tribunais de Justiça são processadas de 
acordo com as normas previstas na Lei 8.038/90, que em seu art. 2º assegura ao 
relator do processo as mesmas atribuições do juiz singular. V. Legitimidade do 
afastamento do cargo de Prefeito diante da incompatibilidade do exercício das 
funções públicas com a segregação cautelar decretada. VI. Os recursos especial e 
extraordinário não têm, em regra efeito suspensivo. VII. Recurso parcialmente 
conhecido e desprovido.” (STJ - REsp 801.364/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 342). Diante do 
exposto, afasto o Sr. Antonio Maria de Castro do cargo de Prefeito do Município de 
Lavandeira-TO. Comunique-se, com urgência, o Presidente da Câmara de 
Lavandeira-TO para que tome as providências que o caso lhe reserva, 
imediatamente. Notifiquem-se os acusados ANTONIO MARIA DE CASTRO, 
GERALDINA MARIA DE SANTANA, MÁRIO ALEXANDRE D. DE SOUSA, 
GUILHERME GONÇALVES LESSA, JANAINA BRUM, ORIOVALDO PEREIRA 
LIMA FILHO e JOSÉ MAURÍCIO BISPO DOS SANTOS, para oferecerem resposta 
no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 4º, caput, da Lei n. 8.038/90 (com 
redação dada pela Lei n. 8.658/93). Com as notificações devem ser entregues aos 
acusados cópias da denúncia e da presente decisão. Defiro as diligências 
solicitadas pela Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 172/173, letras “a” a “f”. 
Cumpra-se, de imediato. Intime-se a Procuradoria Geral de Justiça. Palmas-TO, 23 
de maio de 2011. Desembargador LUIZ GADOTTI – Relator”. 
 

Intimação de Acórdão 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 4788 (11/0090600-
0) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: DECISÃO DE FLS. 283/286 
AGRAVANTE: IBANEZ AYRES DA SILVA NETO e WLADEMIR COSTA DE 
OLIVEIRA 
ADVOGADOS: ALUÍZIO NEY DE MAGALHÃES AYRES, MURILO LEÃO AYRES, 
FÁBIO DE CASTRO SOUZA e OUTROS 
AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS e SECRETÁRIO 
CHEFE DA CASA CIVIL 
PROC. ESTADO: AGRIPINA MOREIRA  
RELATORA: Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
 
EMENTA: Agravo Regimental no Mandado de Segurança. Inexistência de 
fundamento que justifique a reconsideração. Decisão mantida. Recurso improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência da Desembargadora Jacqueline Adorno – 
Presidente e Relatora, acordaram os componentes do Colendo Pleno, na 4ª Sessão 
Ordinária Judicial, realizada no dia 17/03/2011, por unanimidade, em conhecer do 
recurso, por presentes os requisitos de sua admissibilidade, mas negar-lhe 
provimento para manter na íntegra  a decisão recorrida. Votaram acompanhando a 
Relatora, os Desembargadores Amado Cilton, Moura Filho, Daniel Negry, Luiz 
Gadotti, Bernardino Lima Luz, Ângela Prudente e os Juízes Adelina Gurak (em 
substituição ao Desembargador Carlos Souza), Célia Regina Régis (em substituição 
ao Desembargador Liberato Povoa), Eurípedes do Carmo Lamounier (em 
substituição ao Desembargador Antônio Félix) e Helvécio de Brito Maia Neto (em 
substituição à Desembargadora Willamara Leila). Ausência justificada do 
Desembargador Marco Villas Boas. Compareceu representando a douta 
Procuradoria Geral de Justiça a Procuradora de Justiça Vera Nilva Álvares Rocha. 
 
RECURSO NOS AUTOS ADM-CGJ Nº. 2632 (07/0056445-4) 
ORIGEM: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA - INCRA 
PROC. FED. : JUNIOR DIVINO FIDELES 
RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANITNS 
RELATOR: Desembargador BERNARDINO LUZ 
 
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA 
PÚBLICA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO DIRETOR DO FÓRUM DA 
COMARCA. ART.42, INCISO I, ALÍNEA “N” e “U” DA LEI 10/96. 1 - De acordo com 
o art.42, inciso I, alíneas “n” e “u”, da Lei 10/96, compete originariamente ao Juízo 
Diretor do Fórum instaurar e presidir procedimentos disciplinares contra funcionários 
que lhes são subordinados, impondo-lhes as sanções de sua competência, e 
fiscalizar os serviços judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários 
integrantes da Comarca. 2 - Recurso improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a presidência da Desembargadora Jacqueline Adorno- Presidente, 
acordaram os componentes do Colendo Pleno, por unanimidade, em conhecer do 
presente recurso, por ser próprio e tempestivo, porém negar-lhe provimento, para 
manter in totum a decisão de fls.60/61, determinando a remessa de cópia dos autos 
ao magistrado Diretor do Foro de Araguatins, para as providências devidas, 
devendo manter informada a Corregedoria-Geral da Justiça sobre a apuração dos 
fatos e intimando-se a Superintendência Regional do INCRA-SR-26/TO, nos termos 
do voto do Desembargador Bernardino Luz - Relator. Ausência justificada do 

Desembargador Moura Filho. Votaram, acompanhando o Relator, os 
Desembargadores Ângela Prudente, Antônio Félix, Amado Cilton, Daniel Negry, 
Luiz Gadotti, Marco Villas Boas. Representou a Procuradoria Geral de Justiça a 
Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Foi julgado na 7ª sessão ordinária administrativa, 
realizada no dia 5 de maio de 2011. 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA 

 

Intimação de Acórdão 
 
APELAÇÃO – AP 11867 (10/0088706-2) 
ORIGEM: COMARCA DE GURUPÍ/TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº. 59245-1/08 – DA 3ª VARA 
CÍVEL 
APENSO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº. 2814/06 
APELANTE: AMARILDO MARTINS MARIANO 
ADVOGADOS: PAULO SAINT MARTIN DE OLIVEIRA E OUTRO 
APELADO: LEINDECKER E CIA LTDA 
ADVOGADOS: CÉLIO HENRIQUE MAGALHÃES ROCHA E OUTRO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE – JUIZ CERTO 
 
E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO 
VERBAL DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS NÃO 
RECONHECIDO – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DENTRO DOS PARÂMETROS 
LEGAIS ESTABELECIDOS – PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU – 
RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 
1. Restou evidenciado nos autos que o apelante/embargante não demonstrou a alegada 
venda em consignação, e por conseqüência, não comprovou que os produtos agrícolas 
não utilizados na lavoura seriam devolvidos à apelada. Doutro lado, restou demonstrado 
no caderno processual tratar-se de simples contrato de compra e venda, restando 
incontroversa a aquisição dos produtos, o preço, e a efetiva entrega ao apelante, tornando 
perfeito o negócio jurídico entabulado entre as partes. 2. As provas testemunhais 
produzidas e as informações colhidas em Juízo não têm o condão de contrapor as 
robustas provas documentais apresentadas pela apelada, porquanto o pretenso contrato 
verbal de consignação superaria o patamar de 10 (dez) salários mínimos, motivo pelo qual 
não poderia ser comprovado somente por testemunhos, face à vedação contida no artigo 
401, do CPC. Destarte, a prova exclusivamente testemunhal só se admite quando o valor 
do negócio jurídico celebrado entre as partes não exceda o décuplo do maior salário 
mínimo vigente no País (art. 402 do CPC), o que não é o caso dos presentes autos.3. 
Observa-se que o valor da condenação em honorários advocatícios (15% - quinze por 
cento) sobre o valor dado à causa, atende as especificidades do caso concreto e, por 
conseguinte, os requisitos elencados nas alíneas "a", "b" e "c", do § 3º, do art. 20, do CPC, 
não havendo falar, portanto, em condenação excessiva. 4. Recurso improvido. Sentença 
mantida. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, sob a presidência do Desembargador AMADO CILTON, acordam os 
componentes da 5ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada, por estes e 
seus próprios e jurídicos fundamentos, tudo nos termos do Voto da Relatora 
Desembargadora ÂNGELA PRUDENTE – Juiz Certo. Votaram com a Relatora as 
Excelentíssimas Juízas ADELINA MARIA GURAK e CÉLIA REGINA RÉGIS. 
Representando o Ministério Público nesta instância compareceu o Promotor de Justiça 
Designado Dr. DELVEAUX VIEIRA P. JÚNIOR. Palmas-TO, 05 de maio de 2011. 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 10907/10 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS 
REFERENTE: Acórdão de fls. 104/106 
AGRAVANTE: D. A. C. 
ADVOGADOS: JAVIER ALVES JAPIASSÚ 
AGRAVADO: D. A. C. J. REPRESENTADO PELA GENITORA K. R. S. P. 
ADVOGADOS: FERNANDO PALMA PIMENTA FURLAN E OUTRO  
RELATORA: Desembargadora JACQUELINE ADORNO – Juiz Certo 
 
E M E N T A: Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Omissão. Inexistência. 
Improvimento. 1 – Inexiste omissão a ser sanada. O acórdão é cristalino quanto a devida 
fundamentação do decisum, sendo desnecessário mencionar que, o mesmo fora proferido 
em observância aos ditames do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e artigo 458 
do Código de Processo Civil, expondo os motivos e circunstâncias que, culminaram com o 
restabelecimento da prisão civil. 2 – Inexiste vício a ser sanado acerca dos dispositivos do 
Código Civil, pois o artigo 400 versava sobre alimentos no Codex revogado e o 1.694, seu 
correspondente no Novel Código, está expressamente mencionado no acórdão, sendo 
certo que, in casu, a necessidade da criança é evidenciada por ser portadora de 
necessidades especiais e o embargante obrigou-se livremente, em acordo judicial, à 
prestação alimentar fixada e não logrou êxito em comprovar as alegações acerca da 
redução de sua possibilidade em arcar com os alimentos do filho. 3 – Para obstar o 
decreto de prisão civil, a redução da necessidade da criança ou da possibilidade do 
devedor não deve ser somente alegada, há que ser cabalmente provada e o embargante 
não se desincumbiu desse ônus. Não há falar em omissão acerca do artigo 5º, inciso IX, 
da Constituição Federal, pois o mesmo não guarda qualquer consonância com a matéria 
acerca da obrigação alimentar em comento, haja vista versar sobre o direito de livre 
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 4 – O expediente ora em análise novamente 
evidencia que, o embargante pretende manter a postura de permanecer à margem da lei, 
postergando o cumprimento da obrigação alimentar assumida em Juízo e, havendo caráter 
meramente protelatório impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo 
único do Código de Processo Civil. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de 
Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº. 10907/10 por D. A. C. em desfavor de 
D. A. C. J. representado pela genitora Kathia Regina Silva Pinheiro. Sob a presidência da 
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Exmª. Srª. Desª. JACQUELINE ADORNO, aos 04.05.11, na 16ª Sessão Ordinária, a 5ª Turma 
Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por 
unanimidade de votos, conheceu do recurso, por próprio e tempestivo, mas negou-lhe 
provimento para manter incólume o acórdão fustigado, condenando o embargante ao 
pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que, 
no caso de reiteração de mencionado proceder, a multa será elevada a até 10% (dez por 
cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor 
respectivo, nos exatos termos do artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil. 
Votaram: Exmª. Srª. Desª. JACQUELINE ADORNO Exmª. Srª. Juíza ADELINA MARIA GURAK 
Exmª. Srª. Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS. Compareceu representando a Douta Procuradoria 
Geral de Justiça o Exmº. Srº. Drº. Delveaux Vieira P. Júnior - Promotor Designado. 
Palmas/TO, 17 de maio de 2011. 
 
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8282/08 
ORIGEM: COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS – TO 
REFERENTE: Ação de Retificação de Registro de Casamento nº. 34374-9/06 
APELANTE: RAIMUNDA MOURA COUTINHO LOPES 
DEFEN. PÚBLICA:ISAKYANA RIBEIRO DE BRITO 
APELADO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DE 
TOCANTINÓPOLIS 
PROC. DE JUSTIÇA: ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA 
RELATORA: Desembargadora JACQUELINE ADORNO 
. 
E M E N T A: Apelação Cível. Retificação de Registro de Casamento. Interesse processual 
evidenciado. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. 1 – 
Não há falar em falta de interesse processual da apelante, pois qualquer que seja a 
profissão, o cidadão tem direito a documentos pessoais idôneos que, expressem as 
informações reais acerca do titular, ou seja, a regularização de documentos é uma questão 
de cidadania e não apenas de interesse previdenciário. 2 – Embora proferida com escólio 
no artigo 267, VI do Código de Processo Civil, o Magistrado a quo adentrou no mérito da 
questão, fato que, autoriza o julgamento da matéria pelo Tribunal sem caracterizar 
supressão de instância. O artigo 109 da Lei nº. 6.015/73 que, dispõe sobre registros 
públicos estabelece que, quem pretender que retifique assentamento no Registro Civil, 
deve instruir o requerimento com provas suficientes à demonstração do direito perseguido, 
contudo, in casu, a apelante não logrou êxito no mister, pois embora tenha se casado com 
lavrador, não demonstrou que à época do casamento, também exercia as funções de 
trabalhadora rural. 3 – Não há qualquer documento com fé pública à atestar sua condição 
de trabalhadora rural e, além disso, a recorrente contraiu núpcias em abril/84 e os 
documentos que, supostamente seriam as provas do direito alegado, foram lavrados 
dezessete, dezoito ou até vinte e um anos após o matrimônio, ou seja, não servem de 
escólio à demonstrar que sempre exerceu atividades de lavradora. 4 – Há apenas um 
depoimento testemunhal e, como dito alhures, inexiste prova documental inconteste à 
corroborar as declarações da testemunha, restando evidente a insuficiência e fragilidade 
probatória que, em contraponto com a fé pública dos documentos oficiais, inviabiliza 
qualquer retificação acerca da profissão aposta no assento de casamento da recorrente. A 
apresentação de prova demonstrando que sempre laborou como trabalhadora rural 
legitimaria a retificação, posto que, restaria evidenciada a omissão ou o erro material do 
registro, entretanto, sem qualquer indício de equívoco, não há respaldo para acatar a 
pretensão da insurgente. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº. 
8282/08 em que Raimunda Moura Coutinho Lopes é apelante e Cartório de Registro de 
Pessoas Naturais de Tocantinópolis – TO figura como parte adversa. Sob a presidência da 
Exmª. Srª. Desª. JACQUELINE ADORNO, aos 04.05.11, na 16ª Sessão Ordinária, a 5ª Turma 
Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por 
unanimidade de votos, conheceu do presente recurso, por próprio e tempestivo e, 
acolhendo parecer Ministerial, deu-lhe provimento parcial para, reformando a sentença 
monocrática, reconhecer o interesse processual da apelante e julgar improcedente a ação. 
Votaram: Exmª. Srª. Desª. JACQUELINE ADORNO Exmª. Srª. Juíza ADELINA MARIA GURAK 
Exmª. Srª. Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS. Compareceu representando a Douta Procuradoria 
Geral de Justiça o Exmº. Srº. Drº. Delveaux Vieira P. Júnior - Promotor Designado. 
Palmas/TO, 17 de maio de 2011. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 11.138 (10/0089644-4) 
ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE:AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO N. º 10.7097-3/10-COMARCA DE 
PORTO NACIONAL – 2ª VARA CÍVEL 
AGRAVANTE:SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
ADVOGADO:JOSÉ EVERSON CANTO DA MOTA, JOSUÉ PEREIRA DE 
AMORIM,CÁSSIO GOVANNI MAIA PEREIRA e OUTROS 
AGRAVADO:J.M. OLIVEIRA TRANSPORTE E VALE VERDE CONSTRUTORA 
ADVOGADO:TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE F. ANTUNES 
RELATOR: JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 
E M E N T A: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
CAUTELAR DE ARRESTO – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DA DÍVIDA – NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 813 E 814 DO CPC – RECURSO 
PROVIDO – DECISÃO CASSADA. 
O deferimento de liminar em medida cautelar de arresto depende da comprovação de 
existência da dívida líquida e certa, amparada por título executivo judicial ou extrajudicial. 
É inviável a decretação dessa espécie de constrição de bens lastreada em contrato verbal 
e nas alegações produzidas unilateralmente pela requerente. Agravo provido. Decisão 
cassada.  
A C Ó R D Ã O: Sob a Presidência do Sr. Des. AMADO CILTON, a 4ª Turma Julgadora da 
1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, 
deu provimento ao agravo para cassar a decisão recorrida. Em questão de ordem, 
verificou que o autor da medida cautelar que deu origem ao agravo não indicou na inicial a 
lide e seu fundamento, nos termos do art. 801, III, do CPC, razão pela qual, tratando-se de 
matéria de ordem pública (pressuposto processual) determinou que o douto Magistrado 
promova a intimação da parte para emendar a inicial nesse aspecto. Deixou de apreciar o 
oferecimento de caução apresentado pela agravante às fls. 676/677, tendo em vista que 
tal pedido deve ser feito diretamente ao juízo de origem sob pena de supressão de 
instância. Finalmente, ante o julgamento de mérito deste recurso, julgou prejudicado o 

agravo regimental manejado pela recorrente que vai acostado às fls. 582/588. Com o 
relator votaram as Excelentíssimas Juízas ADELINA GURAK e CÉLIA REGINA RÉGIS. O 
Desembargador BERNANRDINO LIMA LUZ deixou de votar por ausência momentânea. 
Representando o Ministério Público nesta instância compareceu a Exma. Sra. Procuradora 
ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA. Palmas, 11 de maio de 2011. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 11026 (10/0088775-5) 
ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (86962-5/10 VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
COMARCA DE ARAGUAÍNA) 
AGRAVANTE:MUNICÍPIO DE ARAGUAINA 
PROCURADOR:CLEVER HONÓRIO CORREIA DOS SANTOS e OUTROS 
AGRAVADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
ADVOGADO:SYDNEY FIORI JÚNIOR 
PROC. DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA 
RELATOR: JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIS NETO 
 
E M E N T A:PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA – LIMITES – FIXAÇÃO DE 
PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Estando patente nos autos a ocorrência dos requisitos do 
artigo 273 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que deferiu 
antecipação de tutela na Ação Civil Pública. A aplicação de multa diária pelo não 
cumprimento da obrigação encontra amparo legal no artigo 461, § 4º, do CPC e deve ter o 
montante limitado a fim de evitar valores exorbitantes. O juiz, ao deferir a antecipação de 
tutela para o cumprimento de obrigação de fazer, deve fixar prazo razoável para o seu 
cumprimento. Recurso parcialmente provido. 
A C Ó R D Ã O: Sob a Presidência do Sr. Des. AMADO CILTON, a 4ª Turma Julgadora da 
1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, 
deu parcial provimento ao agravo para fixar o prazo de 10(dez) dias para o cumprimento 
da decisão que determinou o custeio do tratamento do adolescente TIAGO RAMOS DA 
SILVA e, ainda, para fixar o limite da multa diária até o montante de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais). Com o relator votaram as Excelentíssimas Juízas ADELINA GURAK e CÉLIA 
REGINA RÉGIS. O Desembargador BERNARDINO LIMA LUZ deixou de votar por 
ausência momentânea. Representando o Ministério Público nesta instância compareceu a 
Exma. Sra. Procuradora ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA. Palmas, 11 de maio de 2011. 
 
PROCESSO:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 
3864/01 
ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE:ACÓRDÃO DE FLS. 1013/1014 
EMBARGANTE:BRASIL TELECOM S/A 
ADVOGADO:LUIZ RODRGUES WAMBIER, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER E 
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
LITS. NECESSÁRIO: ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES  
PROC. FEDERAL:KARLA NÚBIA RODRIGUES DE SOUSA 
PROC. DE JUSTIÇA: ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA 
RELATOR: JUIZ HELVÉCIO BRITO MAIA NETO. 
 
E M E N T A: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA RATIONE 
PERSONAE – INTERESSE DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Na 
inteligência do artigo 109, I da Constituição Federal, compete aos juizes federais o 
processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral", assim, 
demonstrado o interesse da ANATEL e, ingressando na lide a referida autarquia federal na 
condição de litisconsorte passivo necessário, mister seja declarada a incompetência da 
justiça estadual e declinada a competência para a seção judiciária federal correspondente, 
com a anulação dos atos decisórios praticados.  
A C Ó R D Ã O: Sob a Presidência do Sr. Des. AMADO CILTON, a 4ª Turma Julgadora da 
1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, 
votou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração e chamou o feito à ordem para 
declarar a incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito e determinar 
a remessa dos autos à Seção Judiciária Federal em Araguaína, declarando, ainda, a 
nulidade dos atos decisórios praticados. Prejudicado o exame das demais matérias. Com o 
relator votaram as Excelentíssimas Juízas ADELINA GURAK e CÉLIA REGINA RÉGIS. O 
Desembargador BERNANRDINO LIMA LUZ deixou de votar por ausência momentânea. 
Representando o Ministério Público nesta instância compareceu a Exma. Sra. Procuradora 
ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA. Palmas, 11 de maio de 2011. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 7.786/07 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: (AÇÃO DE EMBARGO JUDICIAL Nº. 27827-0 DA 2ª VARA DOS FEITOS 
DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS – TO). 
AGRAVANTE: CLEMILDA ALVES DE ARAÚJO. 
ADVOGADO: FLORISMAR DE PAULA SANDOVAL. 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PALMAS. 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: ANTÔNIO LUIZ COELHO e OUTROS. 
RELATORA: Juíza CÉLIA REGINA REGIS 
 
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DE 
EMBARGO JUDICIAL C/C DEMOLITÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INEXISTÊNCIA – 
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – PERICULUM IN MORA – CONSTATAÇÃO. 
1 – Cabe ao julgador, no gozo do poder discricionário próprio da atividade judicante, 
utilizar-se do prudente arbítrio para decidir, nos limites legais, sobre a conveniência da 
concessão da liminar requerida.  – A decisão da liminar  somente pode ser reformada se 
verificado conhecimento de questão alheia à causa, em flagrante ilegalidade. 3 – Recurso 
ao qual se nega provimento para cassar a liminar anteriormente concedida e manter a 
decisão de primeiro grau. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº. 7.786/07 onde figuram, como Agravante, CLEMILDA ALVES DE 
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ARAÚJO, e, como Agravado, MUNICÍPIO DE PALMAS. Sob a Presidência do Sr. Des. 
AMADO CILTON, a 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, acolhendo o parecer da 
Procuradoria Geral de Justiça, conheceu do presente recurso, mas NEGOU-LHE 
PROVIMENTO, para manter “in totum” a bem lançada decisão de primeiro grau, restando 
cassada liminar que atribuiu efeito suspensivo à decisão de 1º grau. Votaram, 
acompanhando a Relatora, o Exmo. Sr. Desembargador AMADO CILTON, e o Juiz 
HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO. A douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve 
representado pela Excelentíssima Senhora Drª. ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA, 
Procuradora de Justiça. Foi julgado na 17ª sessão, realizada no dia 11/05/2011. Palmas – 
TO, 13 de maio de 2011. 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4635/10  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: DECISÃO DE FLS. 64/69 
AGRAVANTE: TIM CELULAR S/A 
ADVOGADO: TIAGO CEDRAZ, BRUNO AMBROGI CIAMBRONI, RAFAEL 
VALADÃO E OUTROS 
AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 5.ª VARA CÍVEL DA COMERCA DE PALMAS 
RELATORA: JUÍZA CÉLIA REGINA RÉGIS 
 
 
E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
DECISÃO QUE PODE SER COMBATIDA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267 DO STF E 
ART. 5.º II DA LEI N.º 12.016/09. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO LEVANDO A EFEITO 
ADVERTÊNCIA CONTIDA EM DECISÃO. MERO MECANISMO EXECUTIVO DA 
ADVERTÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A ferramenta adequada para 
questionar decisão interlocutória é o recurso de Agravo de Instrumento. 2. Não 
cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição – 
Súmula 267 do STF. 3. Não se concederá mandado de segurança quando se 
tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo – Art. 5.º , II 
da Lei n.º 12.016/09. 4. A expedição de ofícios e comunicados em decorrência de 
desobediência de decisão judicial é mero ato executivo da advertência contida no 
texto do decisum, não se caracterizando como isolado. 5. Agravo Regimental 
conhecido e por unanimidade negado.  
A C Ó R D Ã O :Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO 
REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA nº. 4.635/10, onde figura, como 
Agravante TIM CELULAR S/A e Agravado o JUIZ DE DIREITO DA 5.ª VARA 
CIVEL DA COMARCA DE PALMAS-TO. Sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. 
AMADO CILTON, a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, POR UNANIMIDADE, CONHECEU do AGRAVO REGIMENTAL, para, 
no mérito, NEGAR PROVIMENTO. Votaram acompanhando a Relatora, o 
Desembargador AMADO CILTON, o Desembargador BERNARDINO LIMA LUZ e 
a Juíza ADELINA GURAK. O Juiz HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO deixou de 
votar por motivo de impedimento. A douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve 
representada pela Exma. Sra. Dra. ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA. Foi julgado 
na 17ª sessão, realizada no dia 11/05/2011. Palmas-TO, 16 de maio de 2011. 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1604/10 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENTE: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO N.º 129758-3/09 DA 1.ª 
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE PALMAS-TO 
SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO DA 4.ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMERCA DE PALMAS 
SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 1.ª VARA DE FAMÍLIA E 
SUCESSÕES DA COMERCA DE PALMAS 
PROC. DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR 
RELATORA: JUÍZA CÉLIA REGINA RÉGIS 
 
E M E N T A: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA E VARA DA FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação que visa a 
anulação de negócio jurídico envolvendo bens supostamente pertencentes aos 
bens comuns dos ex-conviventes e acervo hereditário não deve 
necessariamente tramitar no juízo da Fazenda Pública nem no de família. 2. Em 
não havendo ataque direto ao registro público, que tem aparência regular, já 
que efetuado com base em documentos e informações prestadas, não se 
estabelece a competência do juízo suscitante, deslocando-se a discussão para 
a esfera cível. 3. Versando a ação anulatória sobre imóveis que ainda não 
integram o acervo patrimonial deixado pelo falecido ou cuja partilha esteja 
sendo discutida em ação de inventário ou na ação de dissolução de união 
estável que tramita perante o juízo suscitado, o debate refoge à temática do 
direito de família ou sucessório. 4. A competência da Vara Cível prevalece para 
decidir sobre a existência de fraude ou simulação, sendo que uma vez admitida, 
aí sim o patrimônio discutido será redirecionado à massa para meação e 
herança, migrando também a competência para o ora suscitado. 5. Conflito de 
Competência conhecido e por unanimidade provido no sentido de declarar 
competente o juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA nº. 1.604/2010, onde figura, como Suscitante JUÍZA DE 
DIREITO DA 4.ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS 
PÚBLICOS DA COMERCA DE PALMAS e Suscitado o JUIZ DE DIREITO 
SUBSTITUTO DA 1.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMERCA DE 
PALMAS. Sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. AMADO CILTON, a 1ª Câmara 
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, POR 
UNANIMIDADE, CONHECEU do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para, no 
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Votaram acompanhando a Relatora, o 
Desembargador AMADO CILTON, o Desembargador BERNARDINO LIMA LUZ, 
a Juíza ADELINA GURAK e o Juiz HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO. A douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Exma. Sra. Dra. 
ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA. Foi julgado na 17ª sessão, realizada no dia 
11/05/2011. Palmas-TO, 16 de maio de 2011. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 11284/10 – 10/0085858-5 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: ACÓRDÃO DE FLS. 92/93 
EMBARGANTE : TARCÍSIO NEVES PEREIRA JÚNIOR  
ADVOGADO: ARTHUR OSCAR THOMAZ DE CERQUEIRA 
EMBARGADA: ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA 
ADVOGADO: SANDRO FLEURY BATISTA 
RELATOR: DESEMBARGADOR AMADO CILTON 
 
E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA 
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE 
CAUSA MOTIVADORA – REJEIÇÃO IMPERATIVA – ACÓRDÃO MANTIDO. Os 
Embargos Declaratórios, previstos no art. 535 do Diploma Processual Civil, se constituem 
em remédio processual posto à disposição das partes sempre que houver no julgado 
alguma omissão, obscuridade ou contradição, de forma que não se possa aferir com 
exatidão o teor da prestação jurisdicional sem que essa falha seja sanada. A inexistência 
de qualquer dos vícios apontados implica na rejeição dos Embargos por ausência de 
motivação, ainda que o embargante alegue intuito de pré-questionamento. Embargos 
conhecidos e rejeitados. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos Declaratórios na 
Apelação nº 11284/10, em que figuram como embargante Tarciso Neves Pereira Júnior e 
embargado All Motors Shopping Car Ltda. Sob a Presidência do Desembargador Amado 
Cilton, na 17ª sessão ordinária judicial, realizada no dia 11 de maio de 20011, a 3ª Turma 
Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por 
unanimidade de votos, desacolheu os embargos manejados, tudo em conformidade com o 
Relatório e o Voto do Relator que passam a fazer parte integrante deste. Votaram com o 
Relator o Desembargador Bernardino Lima Luz e a Juíza Célia Regina Régis. O Juiz 
Helvécio de Brito Maia Neto deixou de votar por motivo de impedimento. A Juíza Adelina 
Gurak deixou de votar por motivo de ausência momentânea. Representou a Procuradoria 
Geral de Justiça a Drª. Angelica Barbosa da Silva. Palmas – TO, 16 de maio de 2011. 
 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 11204/10 – 10/0085421-0 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: ACÓRDÃO DE FLS. 114/115 
EMBARGANTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC. ESTADO: FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA MELLO  
EMBARGADO: D PNEUS COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA  
ADVOGADO: VANDERELY ANICETO DE LIMA  
RELATOR: DESEMBARGADOR AMADO CILTON 
 
E M E N T A: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA 
DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO – 
IMPOSSIBILIDADE. 
Por omissão entendemos que é o ponto sobre o qual deveria o julgado se manifestar, mas 
não logrou fazer. In casu não denota-se a hipótese suscitada. O julgado encontra-se 
formalmente perfeito, tendo sido enfrentadas todas as questões de Direito trazidas à baila, 
da mesma forma houve manifestação de todos os pedidos conduzidos a esta corte. O 
objetivo característico dos embargos declaratórios não reside em produzir reforma do 
julgado. Não pode tal providência recursal ser utilizada como forma de se insurgir quanto à 
matéria de fundo, tendo a mesma sido exaustivamente debatida no acórdão embargado. 
Embargos declaratórios rejeitados. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na 
Apelação nº 11204/10, em que figuram como embargante a Fazenda Pública Estadual e 
como embargado D Pneus Com. de Peças e Acessórios para Veículos Ltda. Sob a 
Presidência do Desembargador Amado Cilton, na 17ª sessão ordinária judicial, realizada 
no dia 11 de maio de 20011, a 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, negou provimento 
aos pedidos arrolados, mantendo incólume a decisão fustigada, tudo em conformidade 
com o Relatório e o Voto do Relator que passam a fazer parte integrante deste. Votaram 
com o Relator o Desembargador Bernardino Lima Luz e o Juiz Helvécio de Brito Maia 
Neto. Representou a Procuradoria Geral de Justiça a Drª. Angelica Barbosa da 
Silva.Palmas – TO, 16 de maio de 2011. 
 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8738/09 – 09/0073450-
7 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: ACÓRDÃO DE FLS. 195/197 
EMBARGANTE: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - CELTINS 
ADVOGADOS: ANDRÉ RIBEIRO CAVALCANTE E OUTROS 
EMBARGADO: JOSÉ DE BARROS NETO  
ADVOGADO: CLOVES GONÇALVES DE ARAUJO  
RELATOR: DESEMBARGADOR AMADO CILTON 

 
E M E N T A :EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO 
SUSCITADA – ACOLHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO EM 
DANO MORAL. Por omissão entendemos que é o ponto sobre o qual deveria o julgado se 
manifestar, mas não logrou fazer. In casu denota-se a hipótese suscitada. Há razão ao 
embargante, uma vez que, de fato, ao proferir o voto constante de fls. 189/193 inexistiu 
pronuncia sobre a correção monetária a ser aplicada na condenação por danos morais, 
deve então ser preenchida tal lacuna. Quando da condenação por dano moral, já se é 
levado em consideração o poder aquisitivo da moeda, momento em que deve se ter como 
início para se aferir a correção monetária, razão pela qual deve ser afastada a aplicação 
da Súmula 43 do STJ. Desta forma o montante fixado a título de indenização por dano 
moral decorrente de ato ilícito é o da prolação da decisão judicial que a quantifica, neste 
caso, do acórdão que decidiu o mérito da Apelação. Recurso conhecido e acolhido.  
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na 
Apelação Cível nº 8738/09, em que figuram como embargante CELTINS – Companhia de 
Energia Elétrica do Estado do Tocantins e como embargado José de Barros Neto. Sob a 
Presidência do Desembargador Amado Cilton, na 17ª sessão ordinária judicial, realizada 
no dia 11 de maio de 20011, a 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade de votos, conheceu dos 
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embargos manejados e os acolheu integralmente, com a finalidade de constar na decisão 
atacada a correção monetária a partir da data de publicação do acórdão, tudo em 
conformidade com o Relatório e o Voto do Relator que passam a fazer parte integrante 
deste. Votaram com o Relator o Desembargador Bernardino Lima Luz e o Juiz Helvécio de 
Brito Maia Neto. Representou a Procuradoria Geral de Justiça a Drª. Angelica Barbosa da 
Silva. Palmas – TO, 16 de maio de 2011. 
 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4551/10 – 10/0083797/-9 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: ELIAS MENDES CARVALHO 
ADVOGADOS: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO E OUTROS 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA – 
TO 
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROC. DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES 
RELATOR: DESEMBARGADOR AMADO CILTON 
 
E M E N T A :MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – 
CUMULAÇÃO DE CARGOS - CONTRADITÓRIO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 5° INCISO, IV DA C. F. – SEGURANÇA CONCEDIDA. Violado o direito de exercício 
do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, amparada está a pretensão de 
declaração de nulidade do ato combatido via ação mandamental, oriundo desse processo. 
Constatada a cumalação de cargos, emprego ou função, deve o servidor ser notificado para 
apresentar a sua opção entre os cargos, empregos e funções, conforme prevê o artigo 138 da 
Lei Estadual 1818/2007. Segurança concedida. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 
4551/10, em que figuram como impetrante Elias Mendes Carvalho e impetrado Juiz de 
Direito Diretor do Foro da Comarca de Araguaia – TO. Sob a Presidência do 
Desembargador Amado Cilton, na 17ª sessão ordinária judicial, realizada no dia 11 de 
maio de 20011, a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de decadência, e no mérito, concedeu a 
segurança perseguida, face à existência de direito líquido e certo do impetrante, a fim de 
que seja declarado nulo o Processo Administrativo nº 38.973/2009 e todos os atos dele 
decorrentes para que, de conseqüência, seja determinada a imediata recondução do 
impetrante ao cargo de Contador Judicial da Comarca de Araguaína, até o exercício do direito 
de opção, com a garantia de recebimento das custas judiciais que deixou de perceber durante 
seu afastamento, tudo em conformidade com o Relatório e o Voto do Relator que passam a 
fazer parte integrante deste. Votaram com o Relator os Juízes Helvécio de Brito Maia Neto 
e Adelina Gurak. O Desembargador Bernardino Lima Luz e a Juíza Célia Regina Régis 
deixaram de votar por motivo de impedimento. Representou a Procuradoria Geral de 
Justiça a Drª. Angelica Barbosa da Silva. Palmas – TO, 16 de maio de 2011. 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: ORFILA LEITE FERNANDES 

 

Intimação às Partes 
 
APELAÇÃO CÍVEL No 13622 (11/0094794-6) 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS –TO 
REFERENTE: AÇÃO REIVINDICATÓRIA No 108691-8/07 – DA 4ª VARA CÍVEL 
APELANTES: WILMAR BATISTA DE ARAÚJO E ROSÂNGELA MARIA MARTINS DE 
ARAÚJO 
ADVOGADOS: FÁBIO WAZILEWSKI E OUTROS 
APELADA: GOES COHABITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
ADVOGADO : ANTÔNIO LUIZ COELHO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS - Relator 
ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“WILMAR BATISTA DE ARAÚJO e ROSÂNGELA MARIA MARTINS DE ARAÚJO 
interpuseram a presente Apelação Cível contra a sentença de fls. 175/181, que julgou 
parcialmente procedente o pedido constante na Ação Reivindicatória em epígrafe, 
determinando a reintegração da requerente, GOES COHABITA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, no imóvel situado à ACSU no 10, conjunto 01, lote 05, na cidade de 
Palmas – TO. Sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do 
indeferimento das provas testemunhal e pericial requeridas, por ausência de pagamento 
das despesas de locomoção do oficial de justiça e manifestação acerca da proposta de 
honorários do perito, de fl. 150, sob o argumento de serem beneficiários da justiça gratuita. 
No mérito, sustentam terem agido de boa-fé, pretendendo o reconhecimento do direito de 
retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel em comento. Requerem seja dado 
provimento ao presente recurso para ser cassada a sentença recorrida, retornando-se os 
autos à instância singela para prosseguimento da instrução processual. Pleiteiam, 
alternativamente, o reconhecimento da boa-fé na edificação das benfeitorias sobre o lote 
urbano em litígio, sendo-lhes reconhecido o direito de retenção pelas benfeitorias úteis e 
necessárias, as quais serão avaliadas por perícia ou estimativa desta Corte, considerando-
se a descrição dos projetos de fls. 71/74. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, 
atento ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que a apelação 
interposta, conquanto tenha sido admitida na instância de origem, não merece ser 
conhecida, pois manifestamente deserta, uma vez que não veio acompanhada do 
respectivo preparo. Não obstante o apelante ter efetivamente afirmado nas razões 
recursais ser beneficiário da justiça gratuita, outra é a conclusão a que se chega da análise 
dos autos. Com efeito, os requeridos, ora apelantes, quando da apresentação da 
contestação foram assistidos pela defensoria pública, porém, no decorrer do processo, 
constituíram advogado particular (fl. 124) que interveio neste, apresentando petição e 
participando da audiência de conciliação (fl. 157). Após o protocolo da mencionada petição 
pelo advogado constituído dos requeridos, sobreveio decisão exarada pela Magistrada 
singular (fl. 135), determinando às partes que arcassem com os ônus das diligências de 
intimações de suas testemunhas, o que denota a não-concessão de assistência judiciária 
gratuita a ambas as partes. Devidamente intimado da decisão supracitada, o advogado 
dos requeridos, Dr. JÚLIO SOLIMAR (fl. 147), quedou-se silente, nada manifestando 

acerca da assistência judiciária, tanto que as testemunhas arroladas pelos apelantes-
requeridos nem sequer foram intimadas por ausência de depósito das despesas de 
locomoção (certidões de fls. 143v e 144v). Portanto, preclusa tal matéria. Dessa forma, 
entendo patente não haver nos autos o deferimento de assistência judiciária gratuita aos 
requeridos. Cumpre-se ressaltar, porém, que o Magistrado singular, por equívoco - posto o 
processo já se arrastar por muitos anos, tendo por esta razão diversos magistrados nele 
atuando – deixou de imputar os ônus da sucumbência aos requeridos por considerá-los 
assistidos pela defensoria pública, quando tal fato não mais ocorre, já que patrocinados, 
desde o primeiro grau, por advogados particulares devidamente constituídos. Dessa forma, 
tendo a sentença recorrida condicionado a assistência judiciária ao fato de os requeridos-
apelantes estarem sendo assistidos pela defensoria pública, e não mais subsistindo este 
fato, deveriam ter os apelantes recolhido o preparo ou requerido expressamente, quando 
da interposição do recurso, tal benefício, o que não ocorreu no caso em comento, razão 
pela qual deve ser aplicada, de ofício, a pena de deserção. Posto isso, não conheço do 
presente recurso, por ausência de requisito de admissibilidade. Publique-se, registre-se e 
intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Palmas –TO, 12 de maio de 
2011. Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14064(11/0096587-1) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE:AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 65429-3/09- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS (EXECUÇÃO FISCAL N.º 5.522/03 
APELANTE  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC.(ª) EST.: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: M.J GOMES DA SILVA 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO:  Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 20/03/2003, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 24/02/2003. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 01/09/2005. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente 
indica-se o endereço atual da executada e de seus representantes legais em 02/05/2006. 
Ocorre que o exeqüente manifestou-se com pedido de citação por edital da executada 
somente em 05/03/2009. Sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder Judiciário, 
bem como, uma vez que o próprio exeqüente se manifestou sobre falta de citação do 
executado somente em 05/03/2009. No presente caso verifica-se cabível a aplicação à 
prescrição do crédito tributário, conforme consta nos autos, não houve a citação do 
executado até o presente momento, e do despacho que determina a citação do executado 
já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente caso a aplicação de imediato da Lei 
Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente nos casos de despacho de citação do 
Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005. Neste caso, o despacho de citação do Juiz 
fora proferido em 24/02/2003, antes da Lei Complementar 118/2005, sendo assim, fora 
atingido pelo instituto da prescrição. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do 
Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. LEI DE 
EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 
11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA LEI DE EXECUTIVOS 
FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE 
ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 
118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando 
alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência 
do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de hierarquia inferior, 
consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não se sobrepunha ao 
CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A 
mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não 
produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação 
sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do 
CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando paralisado 
por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse 
pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do 
réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, norma 
processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais o 
parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da prescrição 
intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução decretar ex 
officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, 
viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
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único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 
vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010).  Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário. Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo. Palmas – TO, 18 de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX- Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14062(11/0096584-7) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5889/03- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS  
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC.(ª) EST.: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: IRANEIDE ALVES DE OLIVEIRA BARROS 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO:  “Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 25/09/2003, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 29/09/2003. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 03/04/2006. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente 
informe o atual endereço do executado em 05/06/2006. Ocorre que o exeqüente 
manifestou-se com pedido de citação por edital da executada somente em 29/07/2009. 
Sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder Judiciário, bem como, uma vez que 
o próprio exeqüente se manifestou sobre falta de citação do executado somente em 
29/07/2009. No presente caso verifica-se cabível a aplicação à prescrição do crédito 
tributário, conforme consta nos autos, não houve a citação do executado até o presente 
momento, e do despacho que determina a citação do executado já ultrapassam 05 anos 
não sendo cabível ao presente caso a aplicação de imediato da Lei Completar 118/2005, 
podendo ser aplicada somente nos casos de despacho de citação do Juiz posterior a Lei 
Complementar 118/2005. Neste caso, o despacho de citação do Juiz fora proferido em 
25/09/2003, antes da Lei Complementar 118/2005, sendo assim, fora atingido pelo instituto 
da prescrição.Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E 
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES 
LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO 
ART. 40 DA LEI DE EXECUTIVOS FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO 
ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A 
prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação 
imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, 
posto norma de hierarquia inferior, consoante entendimento originário das Turmas de 
Direito Público, não se sobrepunha ao CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos 
pelo artigo 174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação 
do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a 
prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em 
combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 
4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento 
da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em 
juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 
de dezembro de 2004, norma processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 
da Lei de Execuções Fiscais o parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a 
decretação de ofício da prescrição intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao 
juiz da execução decretar ex officio a prescrição intercorrente, desde que previamente 
ouvida a Fazenda Pública, viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou 
interruptivas do prazo prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 
(vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do 
juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 
860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. 
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 

Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 
vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010).  Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário. Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo”. Palmas – TO, 18  de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14060(11/0096581-2) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 65449-8/09- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS  
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC.(ª) EST: PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
APELADO: BARRETO REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA  
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO.O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 08/11/2002, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 12/11/2002. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 15/07/2004. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente de 
prosseguimento do feito em 10/03/2008. Ocorre que o exeqüente manifestou-se com 
pedido de citação por edital da executada somente em 25/11/2009. Sendo assim, não há 
que se falar em inércia do Poder Judiciário, bem como, uma vez que o próprio exeqüente 
se manifestou sobre falta de citação do executado somente em 07/05/2010. No presente 
caso verifica-se cabível a aplicação à prescrição do crédito tributário, conforme consta nos 
autos, não houve a citação do executado até o presente momento, e do despacho que 
determina a citação do executado já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente 
caso a aplicação de imediato da Lei Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente 
nos casos de despacho de citação do Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005. Neste 
caso, o despacho de citação do Juiz fora proferido em 12/11/2002, antes da Lei 
Complementar 118/2005, sendo assim, fora atingido pelo instituto da prescrição. Neste 
sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
SOBRE A MATÉRIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA 
LEI DE EXECUTIVOS FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN 
ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto 
referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme 
cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de 
hierarquia inferior, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não 
se sobrepunha ao CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do 
referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob 
o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se 
a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 
219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando 
paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando 
houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui 
generis do réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, 
norma processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções 
Fiscais o parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da 
prescrição intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução 
decretar ex officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda 
Pública, viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
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Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 
vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010). Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário. Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo. Palmas – TO, 18  de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14058(11/0096577-4) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5113/02- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS  
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC.(ª) EST.: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: NOVA OPÇÃO COMÉRCIO DE ULTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO:  “ Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 22/11/2002, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 29/11/2002. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 24/01/2004. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente 
indica-se o endereço atual da executada e de seus representantes legais em 27/05/2009. 
Ocorre que o exeqüente manifestou-se com pedido de citação por edital da executada 
somente em 23/04/2010. Sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder Judiciário, 
bem como, uma vez que o próprio exeqüente se manifestou sobre falta de citação do 
executado somente em 23/04/2010. No presente caso verifica-se cabível a aplicação à 
prescrição do crédito tributário, conforme consta nos autos, não houve a citação do 
executado até o presente momento, e do despacho que determina a citação do executado 
já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente caso a aplicação de imediato da Lei 
Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente nos casos de despacho de citação do 
Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005. Neste caso, o despacho de citação do Juiz 
fora proferido em 29/11/2002, antes da Lei Complementar 118/2005, sendo assim, fora 
atingido pelo instituto da prescrição. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do 
Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. LEI DE 
EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 
11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA LEI DE EXECUTIVOS 
FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE 
ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 
118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando 
alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência 
do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de hierarquia inferior, 
consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não se sobrepunha ao 
CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código.  3. 
A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, 
não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação 
sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do 
CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando paralisado 
por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse 
pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do 
réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, norma 
processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais o 
parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da prescrição 
intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução decretar ex 
officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, 
viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 

Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 
vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010). Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário.  Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo”. Palmas – TO, 18  de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14048(110096542-1) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE:AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5812/03- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS  
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC.(ª) EST.: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: PALMAS SOFT INFORMATICA E COMPUTADORES LTDA 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 05/06/2003, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 06/06/2003. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 26/04/2006.  Ocorre que o exeqüente manifestou-se com pedido de citação 
por edital da executada somente em 25/02/2010. Sendo assim, não há que se falar em 
inércia do Poder Judiciário, bem como, uma vez que o próprio exeqüente se manifestou 
sobre falta de citação do executado somente em 25/02/2010. No presente caso verifica-se 
cabível a aplicação à prescrição do crédito tributário, conforme consta nos autos, não 
houve a citação do executado até o presente momento, e do despacho que determina a 
citação do executado já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente caso a 
aplicação de imediato da Lei Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente nos 
casos de despacho de citação do Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005.  Neste 
caso, o despacho de citação do Juiz fora proferido em 06/06/2003, antes da Lei 
Complementar 118/2005, sendo assim, fora atingido pelo instituto da prescrição.  Neste 
sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
SOBRE A MATÉRIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA 
LEI DE EXECUTIVOS FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN 
ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto 
referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme 
cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de 
hierarquia inferior, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não 
se sobrepunha ao CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do 
referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob 
o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se 
a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 
219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando 
paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando 
houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui 
generis do réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, 
norma processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções 
Fiscais o parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da 
prescrição intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução 
decretar ex officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda 
Pública, viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 



ANO XXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 2652 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2011 12 
 

 
 

vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010).  Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário. Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo”. Palmas – TO, 18  de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX –Relator.  
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 14046(11/0096539-1) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5580/03- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS  
APELANTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC. (ª) EST.: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: FORTEX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 23/04/2003, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 05/05/2003. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 13/12/2003. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente 
indica-se o endereço atual da executada e de seus representantes legais em 02/06/2006. 
Ocorre que o exeqüente manifestou-se com pedido de citação por edital da executada 
somente em 25/07/2008. Sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder Judiciário, 
bem como, uma vez que o próprio exeqüente se manifestou sobre falta de citação do 
executado somente em 25/07/2008.  No presente caso verifica-se cabível a aplicação à 
prescrição do crédito tributário, conforme consta nos autos, não houve a citação do 
executado até o presente momento, e do despacho que determina a citação do executado 
já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente caso a aplicação de imediato da Lei 
Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente nos casos de despacho de citação do 
Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005. Neste caso, o despacho de citação do Juiz 
fora proferido em 05/05/2003, antes da Lei Complementar 118/2005, sendo assim, fora 
atingido pelo instituto da prescrição. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do 
Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. LEI DE 
EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 
11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA LEI DE EXECUTIVOS 
FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE 
ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 
118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando 
alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência 
do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de hierarquia inferior, 
consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não se sobrepunha ao 
CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A 
mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não 
produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação 
sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do 
CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando paralisado 
por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse 
pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do 
réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, norma 
processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais o 
parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da prescrição 
intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução decretar ex 
officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, 
viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 

vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010). Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário.  Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo. Palmas – TO, 18 de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14044 (11/0096533-2) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE:AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5857/03- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS 
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC. (ª) EST.:PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: MARMORARIA VEREDA LTDA 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 10/04/2003, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 12/08/2003. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 26/04/2006. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente 
indica-se o endereço atual da executada e de seus representantes legais em 05/06/2006. 
Ocorre que o exeqüente manifestou-se com pedido de citação por edital da executada 
somente em 13/08/2008    Sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder 
Judiciário, bem como, uma vez que o próprio exeqüente se manifestou sobre falta de 
citação do executado somente em 13/08/2008. No presente caso verifica-se cabível a 
aplicação à prescrição do crédito tributário, conforme consta nos autos, não houve a 
citação do executado até o presente momento, e do despacho que determina a citação do 
executado já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente caso a aplicação de 
imediato da Lei Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente nos casos de 
despacho de citação do Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005.  Neste caso, o 
despacho de citação do Juiz fora proferido em 12/08/2003, antes da Lei Complementar 
118/2005, sendo assim, fora atingido pelo instituto da prescrição.    Neste sentido, 
colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A 
MATÉRIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL. LEI 11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA LEI DE 
EXECUTIVOS FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO 
JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA 
PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, 
quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na 
jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de hierarquia 
inferior, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não se 
sobrepunha ao CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do 
referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob 
o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se 
a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 
219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando 
paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando 
houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui 
generis do réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, 
norma processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções 
Fiscais o parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da 
prescrição intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução 
decretar ex officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda 
Pública, viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 
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vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos.  10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010). Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário.  Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo. Palmas – TO,  18  de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14042 (11/0096529-4) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5843/03- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS  
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC (ª) EST: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: NOVO NORTE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA-ME 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 15/07/2003, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 04/08/2003. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 03/04/2006. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente 
indica-se o endereço atual da executada e de seus representantes legais em 05/06/2006. 
Ocorre que o exeqüente manifestou-se com pedido de citação por edital da executada 
somente em 18/07/2008.  Sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder 
Judiciário, bem como, uma vez que o próprio exeqüente se manifestou sobre falta de 
citação do executado somente em 18/07/2008. No presente caso verifica-se cabível a 
aplicação à prescrição do crédito tributário, conforme consta nos autos, não houve a 
citação do executado até o presente momento, e do despacho que determina a citação do 
executado já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente caso a aplicação de 
imediato da Lei Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente nos casos de 
despacho de citação do Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005. Neste caso, o 
despacho de citação do Juiz fora proferido em 04/08/2003, antes da Lei Complementar 
118/2005, sendo assim, fora atingido pelo instituto da prescrição.  Neste sentido, colaciono 
o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. 
LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 
LEI 11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA LEI DE EXECUTIVOS 
FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE 
ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 
118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando 
alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência 
do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de hierarquia inferior, 
consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não se sobrepunha ao 
CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3. A 
mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob o enfoque supra, não 
produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação 
sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do 
CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando paralisado 
por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando houvesse 
pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui generis do 
réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, norma 
processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais o 
parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da prescrição 
intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução decretar ex 
officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, 
viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 

vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010). Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário. Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo. Palmas – TO, 18 de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14040(11/0096522-7) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2004.0000.3513-4- 1ª VARA DOS 
FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS  
APELANTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC.(ª) EST.: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: DANIELA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada.  No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 21/07/2004, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 23/07/2004. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 30/10/2005. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente de 
prosseguimento do feito em 10/03/2008. Ocorre que o exeqüente manifestou-se com 
pedido de citação por edital da executada somente em 06/04/2010. Sendo assim, não há 
que se falar em inércia do Poder Judiciário, bem como, uma vez que o próprio exeqüente 
se manifestou sobre falta de citação do executado somente em 06/04/2010.  No presente 
caso verifica-se cabível a aplicação à prescrição do crédito tributário, conforme consta nos 
autos, não houve a citação do executado até o presente momento, e do despacho que 
determina a citação do executado já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente 
caso a aplicação de imediato da Lei Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente 
nos casos de despacho de citação do Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005. Neste 
caso, o despacho de citação do Juiz fora proferido em 23/07/2004, antes da Lei 
Complementar 118/2005, sendo assim, fora atingido pelo instituto da prescrição. Neste 
sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
SOBRE A MATÉRIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA 
LEI DE EXECUTIVOS FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN 
ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto 
referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme 
cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de 
hierarquia inferior, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não 
se sobrepunha ao CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do 
referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob 
o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se 
a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 
219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando 
paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando 
houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui 
generis do réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, 
norma processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções 
Fiscais o parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da 
prescrição intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução 
decretar ex officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda 
Pública, viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 
vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 



ANO XXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 2652 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2011 14 
 

 
 

com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010). Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário. Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo”. Palmas – TO, 18 de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº  14038(11/0096517-0) 
ORIGEM:COMARCA DE PALMAS - TO 
REFERENTE:AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5563/03- 1ª VARA DOS FEITOS DA 
FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS  
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROC. (ª) EST.:PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: MARIA S.C. VIEIRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTONIO FÉLIX - Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Cuida-se 
de apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 08/04/2003, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 14/04/2003. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 01/09/2005. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente 
indica-se o endereço atual da executada e de seus representantes legais em 02/05/2006. 
Ocorre que o exeqüente manifestou-se com pedido de citação por edital da executada 
somente em 15/07/2008.   Sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder 
Judiciário, bem como, uma vez que o próprio exeqüente se manifestou sobre falta de 
citação do executado somente em 15/07/2008. No presente caso verifica-se cabível a 
aplicação à prescrição do crédito tributário, conforme consta nos autos, não houve a 
citação do executado até o presente momento, e do despacho que determina a citação do 
executado já ultrapassam 05 anos não sendo cabível ao presente caso a aplicação de 
imediato da Lei Completar 118/2005, podendo ser aplicada somente nos casos de 
despacho de citação do Juiz posterior a Lei Complementar 118/2005. Neste caso, o 
despacho de citação do Juiz fora proferido em 14/04/2003, antes da Lei Complementar 
118/2005, sendo assim, fora atingido pelo instituto da prescrição.   Neste sentido, 
colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A 
MATÉRIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL. LEI 11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO ART. 40 DA LEI DE 
EXECUTIVOS FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO 
JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA 
PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A prescrição, posto referir-se à ação, 
quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na 
jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, posto norma de hierarquia 
inferior, consoante entendimento originário das Turmas de Direito Público, não se 
sobrepunha ao CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos pelo artigo 174 do 
referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado, sob 
o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se 
a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 
219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. O processo, quando 
paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento da prescrição, quando 
houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em juízo como patrono sui 
generis do réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, 
norma processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções 
Fiscais o parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da 
prescrição intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao juiz da execução 
decretar ex officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda 
Pública, viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 
09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a 
citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 
782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, 
consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 
vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 

com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010). Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário.  Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo.” Palmas – TO, 18 de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator. 
 
APELAÇÃO Nº. 14063 (11/0096586-3). 
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS-TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº. 5890/03 – DA 1ª VARA DOS FEITOS 
DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PROCURADOR DO ESTADO: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADO: LEAL DE COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA. 
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 apelação cível interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença 
proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
da Comarca de Palmas, que julgou de oficio a prescrição e extingui o feito com resolução 
do mérito a Execução Fiscal. O apelante alega que a decisão proferida pela Magistrada a 
quo e desacertada, merecendo ser reformada. No mérito, insurge contra a decretação da 
prescrição do crédito tributário e a demora do Poder Judiciário para a consecução dos atos 
judiciais, postulando, ao final, a reforma da sentença, com vistas ao prosseguimento do 
processo executivo na instância singela. É o relatório no essencial. DECIDO. O recurso 
preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Do computar dos autos 
verifica-se que Ação de Execução Fiscal foi proposta em 25/09/2003, e a nobre Magistrada 
proferiu despacho de citação em 29/09/2003. Sendo que o oficial de justiça certificou o 
mandado de execução fiscal, não encontrando o executado nos endereços mencionados 
nos autos em 03/04/2006. A nobre Magistrada proferiu despacho para que a exeqüente 
forneça o endereço correto da executada em 05/06/2006. Ocorre que o exeqüente 
manifestou-se com pedido de citação por edital da executada somente em 21/07/2008. 
Sendo assim, não há que se falar em inércia do Poder Judiciário, bem como, uma vez que 
o próprio exeqüente se manifestou sobre falta de citação do executado somente em 
21/07/2008. No presente caso verifica-se cabível a aplicação à prescrição do crédito 
tributário, conforme consta nos autos, não houve a citação do executado até o presente 
momento, e do despacho que determina a citação do executado já ultrapassam 05 anos 
não sendo cabível ao presente caso a aplicação de imediato da Lei Completar 118/2005, 
podendo ser aplicada somente nos casos de despacho de citação do Juiz posterior a Lei 
Complementar 118/2005. Neste caso, o despacho de citação do Juiz fora proferido em 
29/09/2003, antes da Lei Complementar 118/2005, sendo assim, fora atingido pelo instituto 
da prescrição. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E 
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES 
LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PREVALÊNCIA DO 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 11.051/2004, QUE ACRESCENTOU O § 4º AO 
ART. 40 DA LEI DE EXECUTIVOS FISCAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO 
ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A 
prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação 
imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. O artigo 40 da Lei nº 6.830/80, 
posto norma de hierarquia inferior, consoante entendimento originário das Turmas de 
Direito Público, não se sobrepunha ao CTN, e sua aplicação obedecia os limites impostos 
pelo artigo 174 do referido Código. 3. A mera prolação do despacho ordinatório da citação 
do executado, sob o enfoque supra, não produzia, por si só, o efeito de interromper a 
prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em 
combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 
4. O processo, quando paralisado por mais de 5 (cinco) anos, impunha o reconhecimento 
da prescrição, quando houvesse pedido da parte ou de curador especial, que atuava em 
juízo como patrono sui generis do réu revel citado por edital. 5. A novel Lei 11.051, de 30 
de dezembro de 2004, norma processual e de aplicação imediata, acrescentou ao art. 40 
da Lei de Execuções Fiscais o parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a 
decretação de ofício da prescrição intercorrente. 6. O advento da aludida lei possibilitou ao 
juiz da execução decretar ex officio a prescrição intercorrente, desde que previamente 
ouvida a Fazenda Pública, viabilizando-a suscitar eventuais causas suspensivas ou 
interruptivas do prazo prescricional. 7. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 
(vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do 
juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 
860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. 
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada 
imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da 
propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que 
ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da 
novel legislação. 9. In casu, o Tribunal a quo proferiu a seguinte conclusão: Cuidando-se 
de crédito de IPTU referente ao exercício de 1992, e ajuizada a execução em 31 10.96, 
desde então só logrou a exeqüente fazer com que se consumasse a citação do devedor 
em 05.3.2002, por edital, consoante se verifica de fls. 37. Desde a constituição do crédito, 
pois, até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos, não o interrompendo o despacho 
que ordenou a citação, senão a própria citação, como dispunha o inciso I do parágrafo 
único do art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da entrada em vigor da Lei 
Complementar 118/2005, dispositivo esse sobre o qual não tinha prevalência o § 2o do art. 
8o da Lei n° 6.830/80, recepcionado que foi o CTN com o status de lei complementar pela 
vigente Constituição da República, como decorre da conjugação do art. 146, III, b desta 
com o § 5o do art. 34 de seu respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
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Destarte, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição, pois desde a constituição do 
crédito até a citação, decorreu prazo superior a 5 anos. 10. Revela-se inviável inovar em 
sede de agravo regimental tanto mais quando a matéria não foi prequestionada pelo 
Tribunal a quo, como, in casu, a aplicabilidade da Súmula nº 106/STJ. 11. Agravo 
regimental desprovido. (Processo AgRg no Ag 1061124 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0130314-9 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 21/10/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 03/11/2010). Dessa Forma, acertada é a decisão proferida pela 
nobre Magistrada, ao decretar de oficio a prescrição do crédito tributário. Posto isso, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do artigo 557, § 1º-A, do CPC, 
mantendo a decisão proferida pela Magistrada a quo. Palmas – TO,18 de maio de 2011. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX - Relator.” 
 
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1689/11 (0096783-1) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA Nº 2.2933-9/09 - ÚNICA 
VARA CÍVEL DA COMARCA DE TOCANTÍNIA-TO 
REQUERENTE: E. A. E S. 
ADVOGADOS: GISELE DE PAULA PROENÇA E OUTROS   
REQUERIDO: A. A. M. DA G. REPRESENTADO POR SUA GENITORA F. M. DA G. 
ADVOGADO: SANDRO ROBERTO DE CAMPOS 
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS do seguinte DESPACHO: 
“Postergo a apreciação do pedido de tutela antecipada para após apresentação da 
contestação ou decurso do seu prazo. Cite-se e Requerido para contestar a presente 
ação, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 491, do Código de Processo Civil. 
Palmas, 19 de maio de 2011. Desembargador ANTÔNIO FÉLIX - Relator.” 
 
APELAÇÃO No 13945 (11/0095832-8) 
ORIGEM: COMARCA DE COLMÉIA –TO 
REFERENTE: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL No 84393-2/09 - DA ÚNICA VARA 
APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
ADVOGADOS:  ALBERTO GEOFRE WANDERLEY NETO E OUTRO 
APELADO: M. H. ELIZIÁRIO PINHEIRO DE PAULA 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator 
ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“Trata-se de Apelação, interposta por M. H. ELIZIÁRIOPINHEIRO DE PAULA, contra 
sentença de fls. 28/29, proferida pelo Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de 
Colméia –TO, nos autos da ação em epígrafe, promovida contra CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. Na ação originária, a apelante alega ser credora da dívida referente a FGTS no 
valor de R$ 55,64 (cinqüenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), certidão de 
dívida inscrita sob o nº FGTO200100057. O Juiz singular extinguiu o feito sem resolução 
do mérito, alegando prescrição qüinqüenal. Inconformada, a apelante interpôs apelação, 
por entender que a prescrição do FGTS é de trinta anos. Pugna pela reforma da sentença. 
É o relatório. Decido. Embora se trate de pedido de execução fiscal interposta pela CEF 
contra dívida referente a FGTS, a presente ação tramitou, no primeiro grau, perante a 
Justiça Estadual, foro do domicílio do devedor, por tratar-se de Comarca onde inexiste 
vara do Juízo Federal. De acordo com o artigo 109, § 4º, da Constituição Federal, a 
competência para julgar, em grau de recurso, as causas apreciadas pelos Juízes 
Estaduais, no exercício da competência federal da área de sua jurisdição, é do Tribunal 
Regional Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) §3º Serão 
processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 
beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 
sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal e, se verificada essa 
condição, a lei poderá  permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas 
pelo justiça estadual. §4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre 
para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.” – grifei. 
Devo ressaltar que a matéria tratada neste feito não se confunde com aquelas cuja 
competência é, originariamente, da Justiça Estadual, relacionadas à concessão, 
restabelecimento ou revisão de benefício previdenciário decorrente de acidente de 
trabalho, nos termos da parte final do inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Destarte, 
por tratar-se unicamente de pedido de execução fiscal de FGTS da Caixa Econômica 
Federal, que é uma empresa pública e sua legitimidade é da Justiça Federal, a fixação 
constitucional da competência da Justiça Federal para apreciação deste recurso impõe 
sua remessa àquele juízo. Esta matéria está devidamente Sumulada no Superior Tribunal 
de Justiça. Vejamos: STJ Súmula no 82 – “Compete à Justiça Federal, excluídas as 
reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos a movimentação do FGTS.” 
Posto isso, declaro a incompetência da Justiça Estadual para apreciação desta apelação e 
determino a remessa dos presentes autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
Publique-se, registre-se e intime-se. Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. 
Desembargador MARCO VILLAS BOAS - Relator.” 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 11.799/11 (0096248-1) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO Nº 86745-2/10 - 1ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE ARAGUAÍNA 
AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DA CRUZ 
ADVOGADOS: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ E OUTROS   
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
RELATOR: Desembargador DANIEL NEGRY 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador DANIEL NEGRY – Relator ficam as 
partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: “Trata-se 
de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão proferida 
pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguaína (fls. 020/021) nos autos da 
Ação Revisional de Contrato Bancário nº 86745-2/10, movida por Marcos Roberto da Cruz 
contra a BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Narra o agravante que 

ingressou em desfavor do Banco ora agravado, buscando rever juros e demais taxas 
embutidas ilegalmente no contrato de financiamento de um automóvel, e, embora 
demonstrado por meio de laudo contábil a exorbitância do valor mensal das prestações 
pactuadas o Juiz a quo deferiu apenas em parte a liminar pretendida. Sustenta, no 
entanto, que as provas apresentadas respaldam a pretensão deduzida na inicial, razão 
pela qual, requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, 
concedendo a liminar perseguida, para que lhe seja outorgado o direito de ser mantido na 
posse do bem, vedando-se a inclusão de seu nome em órgãos de restrição ao crédito até 
julgamento final da demanda. Com a inicial vieram os documentos de fls. 017/066. É, em 
síntese, o necessário a relatar. Decido. O recurso é próprio, tempestivo e encontra-se 
devidamente instruído, razões pelas quais dele conheço. Consoante relatado, trata-se de 
ação revisional de cláusulas contratuais em que se patenteia a revisão dos cálculos do 
débito para, por conseguinte, anular as cláusulas abusivas e exorbitantes de juros 
indevidos. Registre-se, de antemão, que o agravante não cumulou o pedido com a 
consignação das parcelas pactuadas. Diante do contexto, no que pertine à fase de 
cognição sumária e ao pretendido efeito ativo do agravo, entendo que os pressupostos 
ensejadores da liminar pleiteada não se encontram, de todo, demonstrado, cabendo a 
antecipação da tutela apenas com relação à vedação do nome do agravante dos cadastros 
de proteção ao crédito. Isto porque, conforme venho me posicionando, entendo que a 
restrição creditícia do nome da parte enquanto a dívida encontra-se sub judice, não se 
mostra justa, visto que, ao final, a situação contratual poderá reverter-se e, provavelmente, 
com o tempo de tramitação da ação, o mesmo já poderá ter sofrido prejuízos e 
constrangimentos com a possível perda de seu crédito na praça, revelando o risco de 
lesão grave e de difícil reparação caso não seja garantido o direito antecipadamente. Por 
outro lado, no que se refere à manutenção da posse do bem, entendo que o 
posicionamento do Magistrado a quo se mostra escorreito, não merecendo modificação, 
pelo menos nesta etapa inicial. Segundo o enunciado da Súmula n. 380 do Superior 
Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 
caracterização da mora do autor.” Com efeito, para que o agravante pudesse permanecer 
na posse do veículo, a priori, deveria, pelo menos, depositar em juízo as parcelas 
vencidas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 
DECRETO-LEI 911/69 - INADIMPLEMENTO - BUSCA E APREENSÃO - REVISÃO DO 
CONTRATO. VOTO VENCIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não 
inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ), não sendo por isso motivo 
hábil a ensejar, por si, a extinção do procedimento de busca e apreensão a simples 
procedência do pleito revisional. Procedendo-se à revisão do contrato, deve ser 
oportunizado ao devedor que efetue o pagamento do quantum apurado em liquidação e, 
somente se persistir a inadimplência, poderá o credor buscar e apreender o bem. Segundo 
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS) a 
constatação de encargos abusivos durante o período de inadimplência contratual não 
afasta a caracterização da mora.”“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - LIMINAR - 
DEFERIMENTO - PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA - PRESERVAÇÃO DO CONTRATO - 
MANUTENÇÃO DA POSSE - CADASTRO DE INADIMPLENTES - ENUNCIADO DA 
SÚMULA 380 DO STJ - ABSTENÇÃO - EXCLUSÃO - DESDOBRAMENTO LÓGICO - 
DECISÃO AGRAVADA - REFORMA - VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. Nos termos da 
Súmula n.º 380, do STJ, a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a 
mora. Assim, configurada a mora, o credor está autorizado a inscrever o nome do devedor 
nos cadastros restritivos de crédito. Não é possível a manutenção na posse do bem, se o 
devedor não deposita em juízo o valor integral das parcelas, como estabelecido no 
contrato.” Desta forma, entendo que tais considerações são suficientes para impedir, no 
momento, a reforma da decisão na forma pretendida, ante a ausência do fumus boni iuris. 
Assim, concedo a liminar, em parte, apenas para obstar a negativação do nome do 
agravante nos cadastros de proteção ao crédito e, caso já tenha sido efetivada, a sua 
imediata suspensão, mantendo os demais termos da decisão fustigada até julgamento final 
do recurso.  Notifique-se o magistrado ‘a quo’ para que preste as informações que julgar 
necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, 
apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Palmas, 23 de maio de 2011. 
Desembargador DANIEL NEGRY - Relator.” 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 11767 (11/0095944-8) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DECLARATÓRIA No 2.5331-2/11, DA VARA ÚNICA DA COMARCA 
DE FILADÉLFIA –TO 
AGRAVANTE: DOURALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA 
ADVOGADOS: TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES E OUTRO 
AGRAVADO: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA S.A. – CESTE 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator 
ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“DOURALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA interpõe o presente Agravo Regimental contra 
decisão de fls. 142/143, pela qual foi denegado seu pedido de liminar recursal. No feito de 
origem, alegou que exercia atividade comercial denominada “barraqueira de pista”, na 
travessia do Rio Tocantins, entre Filadélfia –TO e Carolina –MA. Contudo, a atividade fora 
interrompida pelo empreendimento da usina hidrelétrica, de responsabilidade do 
Consórcio-agravado. Pediu, ainda, no primeiro grau, antecipação de tutela para: (a) 
reconhecimento da atividade econômica; (b) realocação em nova área onde possa exercer 
atividade comercial similar; (c) pagamento de dois salários mínimos mensais desde junho 
de 2010 até seis meses após a realocação, além de outras determinações impositivas 
referentes à licença de operação do empreendimento. A antecipação da tutela foi 
indeferida no juízo singular e reiterada liminarmente em Agravo de Instrumento. No mesmo 
sentido, denegou-se a liminar recursal, ensejando o agravo regimental em exame. É o 
relatório. Decido. A negativa da liminar recursal se deu nos seguintes termos: “A decisão 
combatida se amparou em cuidadoso exame do caso concreto. Em primeiro plano, 
considerou-se a irreversibilidade do provimento, no que tange aos valores pretendidos pelo 
autor da ação, dando vez à vedação do § 2º do art. 273. Quanto ao pedido de 
reconhecimento antecipado da atividade comercial, com aplicação de seus respectivos 
efeitos práticos, o Magistrado denotou a insuficiência do substrato probatório, de modo a 
enfraquecer a verossimilhança das alegações. Ressaltou que o tema ainda está pendente 
de apreciação definitiva em ação cautelar de produção de provas, conexa à declaratória, 
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configurando questão controvertida e duvidosa. Pelas mesmas razões, entendo, de fato, 
ausente a prova do desenvolvimento inequívoco da atividade econômica, circunstância 
que somente se esclarecerá no curso do feito, com efetiva instrução processual, ou 
mediante julgamento da ação cautelar de produção antecipada de provas.” Como se sabe, 
a Lei no 11.187, de 19 de outubro de 2005, modificou o procedimento do regime do Agravo 
de Instrumento, alterando o disposto no artigo 527 do Código de Processo Civil, que assim 
passou a disciplinar a matéria: “Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e 
distribuído incontinenti, o relator: (...) III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 
558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão; IV – (...) V – (...) VI – (...) Parágrafo único - A decisão 
liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de 
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” – 
grifei. Verifica-se não ser mais cabível a interposição de agravo regimental contra as 
providências preliminares ao exame meritório do recurso, sendo possível, tão-somente, a 
formulação de pedido de reconsideração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 
INTERNO CONTRA A DECISÃO DE RELATOR QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, CONVERTEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 
IRRECORRIBILIDADE DESTA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 527, CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 1250783/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, julgado em 03/08/2010, DJe 18/08/2010). Posto isso, não conheço do presente 
Agravo Regimental, por incabível, diante da vedação do parágrafo único do artigo 527 do 
Código de Processo Civil. Nos termos da parte final do mesmo dispositivo, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se, registre-se e intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. Desembargador MARCO VILLAS BOAS - 
Relator.” 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 11765 
(11/0095942-1) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DECLARATÓRIA No 2.5323-1/11, DA VARA ÚNICA DA 
COMARCA DE FILADÉLFIA –TO 
AGRAVANTE: MARIA NAZARÉ ALVES DE SOUZA 
ADVOGADOS: TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES E 
OUTRO 
AGRAVADO: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA S.A. – CESTE 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – 
Relator ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da 
seguinte DECISÃO: “MARIA NAZARÉ ALVES DE SOUZA interpõe o presente 
Agravo Regimental contra decisão de fls. 142/143, pela qual foi denegado seu 
pedido de liminar recursal. No feito de origem, alegou que exercia atividade 
comercial denominada “barraqueira de pista”, na travessia do Rio Tocantins, entre 
Filadélfia –TO e Carolina –MA. Contudo, a atividade fora interrompida pelo 
empreendimento da usina hidrelétrica, de responsabilidade do Consórcio-agravado. 
Pediu, ainda, no primeiro grau, antecipação de tutela para: (a) reconhecimento da 
atividade econômica; (b) realocação em nova área onde possa exercer atividade 
comercial similar; (c) pagamento de dois salários mínimos mensais desde junho de 
2010 até seis meses após a realocação, além de outras determinações impositivas 
referentes à licença de operação do empreendimento. A antecipação da tutela foi 
indeferida no juízo singular e reiterada liminarmente em Agravo de Instrumento. No 
mesmo sentido, denegou-se a liminar recursal, ensejando o agravo regimental em 
exame. É o relatório. Decido. A negativa da liminar recursal se deu nos seguintes 
termos: “A decisão combatida se amparou em cuidadoso exame do caso concreto. 
Em primeiro plano, considerou-se a irreversibilidade do provimento, no que tange 
aos valores pretendidos pelo autor da ação, dando vez à vedação do § 2º do art. 
273. Quanto ao pedido de reconhecimento antecipado da atividade comercial, com 
aplicação de seus respectivos efeitos práticos, o Magistrado denotou a insuficiência 
do substrato probatório, de modo a enfraquecer a verossimilhança das alegações. 
Ressaltou que o tema ainda está pendente de apreciação definitiva em ação 
cautelar de produção de provas, conexa à declaratória, configurando questão 
controvertida e duvidosa. Pelas mesmas razões, entendo, de fato, ausente a prova 
do desenvolvimento inequívoco da atividade econômica, circunstância que somente 
se esclarecerá no curso do feito, com efetiva instrução processual, ou mediante 
julgamento da ação cautelar de produção antecipada de provas.” Como se sabe, a 
Lei no 11.187, de 19 de outubro de 2005, modificou o procedimento do regime do 
Agravo de Instrumento, alterando o disposto no artigo 527 do Código de Processo 
Civil, que assim passou a disciplinar a matéria: “Art. 527. Recebido o agravo de 
instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: (...) III – poderá atribuir 
efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; IV – (...) V – 
(...) VI – (...) Parágrafo único - A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e 
III do caput deste artigo, somente é passível de reforma no momento do julgamento 
do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” – grifei. Verifica-se não ser 
mais cabível a interposição de agravo regimental contra as providências 
preliminares ao exame meritório do recurso, sendo possível, tão-somente, a 
formulação de pedido de reconsideração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE 
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE RELATOR QUE, EM SEDE DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RETIDO. IRRECORRIBILIDADE DESTA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 527, CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 
1250783/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 03/08/2010, DJe 
18/08/2010). Posto isso, não conheço do presente Agravo Regimental, por 
incabível, diante da vedação do parágrafo único do artigo 527 do Código de 
Processo Civil. Nos termos da parte final do mesmo dispositivo, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se, registre-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. Desembargador 
MARCO VILLAS BOAS - Relator.” 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 11763 (11/0095941-3) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DECLARATÓRIA No 2.5332-0/11, DA VARA ÚNICA DA COMARCA 
DE FILADÉLFIA –TO 
AGRAVANTE: KRISTIANE ALECRIM FERREIRA 
ADVOGADOS: TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES E OUTRO 
AGRAVADO: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA S.A. – CESTE 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator 
ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“KRISTIANE ALECRIM FERREIRA interpõe o presente Agravo Regimental contra decisão 
de fls. 142/143, pela qual foi denegado seu pedido de liminar recursal. No feito de origem, 
alegou que exercia atividade comercial denominada “barraqueira de pista”, na travessia do 
Rio Tocantins, entre Filadélfia –TO e Carolina –MA. Contudo, a atividade fora interrompida 
pelo empreendimento da usina hidrelétrica, de responsabilidade do Consórcio-agravado. 
Pediu, ainda, no primeiro grau, antecipação de tutela para: (a) reconhecimento da 
atividade econômica; (b) realocação em nova área onde possa exercer atividade comercial 
similar; (c) pagamento de dois salários mínimos mensais desde junho de 2010 até seis 
meses após a realocação, além de outras determinações impositivas referentes à licença 
de operação do empreendimento. A antecipação da tutela foi indeferida no juízo singular e 
reiterada liminarmente em Agravo de Instrumento. No mesmo sentido, denegou-se a 
liminar recursal, ensejando o agravo regimental em exame. É o relatório. Decido. A 
negativa da liminar recursal se deu nos seguintes termos: “A decisão combatida se 
amparou em cuidadoso exame do caso concreto. Em primeiro plano, considerou-se a 
irreversibilidade do provimento, no que tange aos valores pretendidos pelo autor da ação, 
dando vez à vedação do § 2º do art. 273. Quanto ao pedido de reconhecimento antecipado 
da atividade comercial, com aplicação de seus respectivos efeitos práticos, o Magistrado 
denotou a insuficiência do substrato probatório, de modo a enfraquecer a verossimilhança 
das alegações. Ressaltou que o tema ainda está pendente de apreciação definitiva em 
ação cautelar de produção de provas, conexa à declaratória, configurando questão 
controvertida e duvidosa. Pelas mesmas razões, entendo, de fato, ausente a prova do 
desenvolvimento inequívoco da atividade econômica, circunstância que somente se 
esclarecerá no curso do feito, com efetiva instrução processual, ou mediante julgamento 
da ação cautelar de produção antecipada de provas.” Como se sabe, a Lei no 11.187, de 
19 de outubro de 2005, modificou o procedimento do regime do Agravo de Instrumento, 
alterando o disposto no artigo 527 do Código de Processo Civil, que assim passou a 
disciplinar a matéria: “Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, o relator: (...) III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou 
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão; IV – (...) V – (...) VI – (...) Parágrafo único - A decisão 
liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de 
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” – 
grifei. Verifica-se não ser mais cabível a interposição de agravo regimental contra as 
providências preliminares ao exame meritório do recurso, sendo possível, tão-somente, a 
formulação de pedido de reconsideração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 
INTERNO CONTRA A DECISÃO DE RELATOR QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, CONVERTEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 
IRRECORRIBILIDADE DESTA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 527, CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 1250783/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, julgado em 03/08/2010, DJe 18/08/2010). Posto isso, não conheço do presente 
Agravo Regimental, por incabível, diante da vedação do parágrafo único do artigo 527 do 
Código de Processo Civil. Nos termos da parte final do mesmo dispositivo, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se, registre-se e intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. Desembargador MARCO VILLAS BOAS - 
Relator.” 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 11761 (11/0095938-3) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DECLARATÓRIA No 2.5327-4/11, DA VARA ÚNICA DA COMARCA 
DE FILADÉLFIA –TO 
AGRAVANTE: TEREZA PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADOS: TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES E OUTRO 
AGRAVADO: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA S.A. – CESTE 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator 
ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“TEREZA PEREIRA DA SILVA interpõe o presente Agravo Regimental contra decisão de 
fls. 142/143, pela qual foi denegado seu pedido de liminar recursal. No feito de origem, 
alegou que exercia atividade comercial denominada “barraqueira de pista”, na travessia do 
Rio Tocantins, entre Filadélfia –TO e Carolina –MA. Contudo, a atividade fora interrompida 
pelo empreendimento da usina hidrelétrica, de responsabilidade do Consórcio-agravado. 
Pediu, ainda, no primeiro grau, antecipação de tutela para: (a) reconhecimento da 
atividade econômica; (b) realocação em nova área onde possa exercer atividade comercial 
similar; (c) pagamento de dois salários mínimos mensais desde junho de 2010 até seis 
meses após a realocação, além de outras determinações impositivas referentes à licença 
de operação do empreendimento. A antecipação da tutela foi indeferida no juízo singular e 
reiterada liminarmente em Agravo de Instrumento. No mesmo sentido, denegou-se a 
liminar recursal, ensejando o agravo regimental em exame. É o relatório. Decido. A 
negativa da liminar recursal se deu nos seguintes termos: “A decisão combatida se 
amparou em cuidadoso exame do caso concreto. Em primeiro plano, considerou-se a 
irreversibilidade do provimento, no que tange aos valores pretendidos pelo autor da ação, 
dando vez à vedação do § 2º do art. 273. Quanto ao pedido de reconhecimento antecipado 
da atividade comercial, com aplicação de seus respectivos efeitos práticos, o Magistrado 
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denotou a insuficiência do substrato probatório, de modo a enfraquecer a verossimilhança 
das alegações. Ressaltou que o tema ainda está pendente de apreciação definitiva em 
ação cautelar de produção de provas, conexa à declaratória, configurando questão 
controvertida e duvidosa. Pelas mesmas razões, entendo, de fato, ausente a prova do 
desenvolvimento inequívoco da atividade econômica, circunstância que somente se 
esclarecerá no curso do feito, com efetiva instrução processual, ou mediante julgamento 
da ação cautelar de produção antecipada de provas.” Como se sabe, a Lei no 11.187, de 
19 de outubro de 2005, modificou o procedimento do regime do Agravo de Instrumento, 
alterando o disposto no artigo 527 do Código de Processo Civil, que assim passou a 
disciplinar a matéria: “Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, o relator: (...) III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou 
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão; IV – (...) V – (...) VI – (...) Parágrafo único - A decisão 
liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de 
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” – 
grifei. Verifica-se não ser mais cabível a interposição de agravo regimental contra as 
providências preliminares ao exame meritório do recurso, sendo possível, tão-somente, a 
formulação de pedido de reconsideração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 
INTERNO CONTRA A DECISÃO DE RELATOR QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, CONVERTEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 
IRRECORRIBILIDADE DESTA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 527, CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 1250783/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, julgado em 03/08/2010, DJe 18/08/2010). Posto isso, não conheço do presente 
Agravo Regimental, por incabível, diante da vedação do parágrafo único do artigo 527 do 
Código de Processo Civil. Nos termos da parte final do mesmo dispositivo, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se, registre-se e intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. Desembargador MARCO VILLAS BOAS - 
Relator.” 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 11759 
(11/0095936-7) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DECLARATÓRIA No 2.5324-0/11 – DA VARA ÚNICA DA 
COMARCA DE FILADÉLFIA –TO 
AGRAVANTE: JOSÉ FÉLIX MOREIRA 
ADVOGADOS: TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES E 
OUTRO 
AGRAVADO: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA S.A. – CESTE 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – 
Relator ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da 
seguinte DECISÃO: “JOSÉ FÉLIX MOREIRA interpõe o presente Agravo 
Regimental contra decisão de fls. 142/143, pela qual foi denegado seu pedido de 
liminar recursal. No feito de origem, alegou que exercia atividade comercial 
denominada “barraqueira de pista”, na travessia do Rio Tocantins, entre Filadélfia –
TO e Carolina –MA. Contudo, a atividade fora interrompida pelo empreendimento da 
usina hidrelétrica, de responsabilidade do Consórcio-agravado. Pediu, ainda, no 
primeiro grau, antecipação de tutela para: (a) reconhecimento da atividade 
econômica; (b) realocação em nova área onde possa exercer atividade comercial 
similar; (c) pagamento de dois salários mínimos mensais desde junho de 2010 até 
seis meses após a realocação, além de outras determinações impositivas referentes 
à licença de operação do empreendimento. A antecipação da tutela foi indeferida no 
juízo singular e reiterada liminarmente em Agravo de Instrumento. No mesmo 
sentido, denegou-se a liminar recursal, ensejando o agravo regimental em exame. É 
o relatório. Decido. A negativa da liminar recursal se deu nos seguintes termos: “A 
decisão combatida se amparou em cuidadoso exame do caso concreto. Em 
primeiro plano, considerou-se a irreversibilidade do provimento, no que tange aos 
valores pretendidos pelo autor da ação, dando vez à vedação do § 2º do art. 273. 
Quanto ao pedido de reconhecimento antecipado da atividade comercial, com 
aplicação de seus respectivos efeitos práticos, o Magistrado denotou a insuficiência 
do substrato probatório, de modo a enfraquecer a verossimilhança das alegações. 
Ressaltou que o tema ainda está pendente de apreciação definitiva em ação 
cautelar de produção de provas, conexa à declaratória, configurando questão 
controvertida e duvidosa. Pelas mesmas razões, entendo, de fato, ausente a prova 
do desenvolvimento inequívoco da atividade econômica, circunstância que somente 
se esclarecerá no curso do feito, com efetiva instrução processual, ou mediante 
julgamento da ação cautelar de produção antecipada de provas.” Como se sabe, a 
Lei no 11.187, de 19 de outubro de 2005, modificou o procedimento do regime do 
Agravo de Instrumento, alterando o disposto no artigo 527 do Código de Processo 
Civil, que assim passou a disciplinar a matéria: “Art. 527. Recebido o agravo de 
instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: (...) III – poderá atribuir 
efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; IV – (...) V – 
(...) VI – (...) Parágrafo único - A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e 
III do caput deste artigo, somente é passível de reforma no momento do julgamento 
do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” – grifei. Verifica-se não ser 
mais cabível a interposição de agravo regimental contra as providências 
preliminares ao exame meritório do recurso, sendo possível, tão-somente, a 
formulação de pedido de reconsideração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE 
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE RELATOR QUE, EM SEDE DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RETIDO. IRRECORRIBILIDADE DESTA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 527, CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 
1250783/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 03/08/2010, DJe 
18/08/2010). Posto isso, não conheço do presente Agravo Regimental, por 
incabível, diante da vedação do parágrafo único do artigo 527 do Código de 

Processo Civil. Nos termos da parte final do mesmo dispositivo, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se, registre-se e 
intimem-se. Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. Desembargador 
MARCO VILLAS BOAS - Relator.” 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 11757 (11/0095934-0) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DECLARATÓRIA No 2.5329-0/11 – DA VARA ÚNICA DA COMARCA 
DE FILADÉLFIA –TO 
AGRAVANTE: MARIA ILDETE GALVÃO COSTA 
ADVOGADOS: TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES E OUTRO 
AGRAVADO: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA S.A. – CESTE 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
. 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator 
ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“MARIA ILDETE GALVÃO COSTA interpõe o presente Agravo Regimental contra decisão 
de fls. 142/143, pela qual foi denegado seu pedido de liminar recursal. No feito de origem, 
alegou que exercia atividade comercial denominada “barraqueira de pista”, na travessia do 
Rio Tocantins, entre Filadélfia –TO e Carolina –MA. Contudo, a atividade fora interrompida 
pelo empreendimento da usina hidrelétrica, de responsabilidade do Consórcio-agravado. 
Pediu, ainda, no primeiro grau, antecipação de tutela para: (a) reconhecimento da 
atividade econômica; (b) realocação em nova área onde possa exercer atividade comercial 
similar; (c) pagamento de dois salários mínimos mensais desde junho de 2010 até seis 
meses após a realocação, além de outras determinações impositivas referentes à licença 
de operação do empreendimento. A antecipação da tutela foi indeferida no juízo singular e 
reiterada liminarmente em Agravo de Instrumento. No mesmo sentido, denegou-se a 
liminar recursal, ensejando o agravo regimental em exame. É o relatório. Decido. A 
negativa da liminar recursal se deu nos seguintes termos: “A decisão combatida se 
amparou em cuidadoso exame do caso concreto. Em primeiro plano, considerou-se a 
irreversibilidade do provimento, no que tange aos valores pretendidos pelo autor da ação, 
dando vez à vedação do § 2º do art. 273. Quanto ao pedido de reconhecimento antecipado 
da atividade comercial, com aplicação de seus respectivos efeitos práticos, o Magistrado 
denotou a insuficiência do substrato probatório, de modo a enfraquecer a verossimilhança 
das alegações. Ressaltou que o tema ainda está pendente de apreciação definitiva em 
ação cautelar de produção de provas, conexa à declaratória, configurando questão 
controvertida e duvidosa. Pelas mesmas razões, entendo, de fato, ausente a prova do 
desenvolvimento inequívoco da atividade econômica, circunstância que somente se 
esclarecerá no curso do feito, com efetiva instrução processual, ou mediante julgamento 
da ação cautelar de produção antecipada de provas.” Como se sabe, a Lei no 11.187, de 
19 de outubro de 2005, modificou o procedimento do regime do Agravo de Instrumento, 
alterando o disposto no artigo 527 do Código de Processo Civil, que assim passou a 
disciplinar a matéria: “Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, o relator: (...) III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou 
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão; IV – (...) V – (...) VI – (...) Parágrafo único - A decisão 
liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de 
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” – 
grifei. Verifica-se não ser mais cabível a interposição de agravo regimental contra as 
providências preliminares ao exame meritório do recurso, sendo possível, tão-somente, a 
formulação de pedido de reconsideração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 
INTERNO CONTRA A DECISÃO DE RELATOR QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, CONVERTEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 
IRRECORRIBILIDADE DESTA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 527, CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 1250783/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, julgado em 03/08/2010, DJe 18/08/2010). Posto isso, não conheço do presente 
Agravo Regimental, por incabível, diante da vedação do parágrafo único do artigo 527 do 
Código de Processo Civil. Nos termos da parte final do mesmo dispositivo, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se, registre-se e intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. Desembargador MARCO VILLAS BOAS - 
Relator.” 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 11753 (11/0095929-4) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DECLARATÓRIA No 2.5323-1/11 – DA VARA ÚNICA DA COMARCA 
DE FILADÉLFIA –TO 
AGRAVANTE: JEROSINA ROSA DE SOUSA 
ADVOGADOS: TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES E OUTRO 
AGRAVADO: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA S.A. – CESTE 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator 
ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“JEROSINA ROSA DE SOUSA interpõe o presente Agravo Regimental contra decisão de 
fls. 142/143, pela qual foi denegado seu pedido de liminar recursal. No feito de origem, 
alegou que exercia atividade comercial denominada “barraqueira de pista”, na travessia do 
Rio Tocantins, entre Filadélfia –TO e Carolina –MA. Contudo, a atividade fora interrompida 
pelo empreendimento da usina hidrelétrica, de responsabilidade do Consórcio-agravado. 
Pediu, ainda, no primeiro grau, antecipação de tutela para: (a) reconhecimento da 
atividade econômica; (b) realocação em nova área onde possa exercer atividade comercial 
similar; (c) pagamento de dois salários mínimos mensais desde junho de 2010 até seis 
meses após a realocação, além de outras determinações impositivas referentes à licença 
de operação do empreendimento. A antecipação da tutela foi indeferida no juízo singular e 
reiterada liminarmente em Agravo de Instrumento. No mesmo sentido, denegou-se a 
liminar recursal, ensejando o agravo regimental em exame. É o relatório. Decido. A 
negativa da liminar recursal se deu nos seguintes termos: “A decisão combatida se 
amparou em cuidadoso exame do caso concreto. Em primeiro plano, considerou-se a 
irreversibilidade do provimento, no que tange aos valores pretendidos pelo autor da ação, 
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dando vez à vedação do § 2º do art. 273. Quanto ao pedido de reconhecimento antecipado 
da atividade comercial, com aplicação de seus respectivos efeitos práticos, o Magistrado 
denotou a insuficiência do substrato probatório, de modo a enfraquecer a verossimilhança 
das alegações. Ressaltou que o tema ainda está pendente de apreciação definitiva em 
ação cautelar de produção de provas, conexa à declaratória, configurando questão 
controvertida e duvidosa. Pelas mesmas razões, entendo, de fato, ausente a prova do 
desenvolvimento inequívoco da atividade econômica, circunstância que somente se 
esclarecerá no curso do feito, com efetiva instrução processual, ou mediante julgamento 
da ação cautelar de produção antecipada de provas.” Como se sabe, a Lei no 11.187, de 
19 de outubro de 2005, modificou o procedimento do regime do Agravo de Instrumento, 
alterando o disposto no artigo 527 do Código de Processo Civil, que assim passou a 
disciplinar a matéria: “Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, o relator: (...) III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou 
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão; IV – (...) V – (...) VI – (...) Parágrafo único - A decisão 
liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de 
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” – 
grifei. Verifica-se não ser mais cabível a interposição de agravo regimental contra as 
providências preliminares ao exame meritório do recurso, sendo possível, tão-somente, a 
formulação de pedido de reconsideração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 
INTERNO CONTRA A DECISÃO DE RELATOR QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, CONVERTEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 
IRRECORRIBILIDADE DESTA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 527, CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 1250783/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, julgado em 03/08/2010, DJe 18/08/2010). Posto isso, não conheço do presente 
Agravo Regimental, por incabível, diante da vedação do parágrafo único do artigo 527 do 
Código de Processo Civil. Nos termos da parte final do mesmo dispositivo, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se, registre-se e intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. Desembargador MARCO VILLAS BOAS - 
Relator.” 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 11751 (11/0095927-8) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE: AÇÃO DECLARATÓRIA No 25333-9/11 – DA ÚNICA VARA DA COMARCA 
DE FILADÉLFIA –TO 
AGRAVANTE: EMERSON SOUZA ALECRIM 
ADVOGADOS: TALYANNA BARREIRAS LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES E PAULO 
ROBERTO OLIVEIRA E SILVA 
AGRAVADO: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA S.A. – CESTE 
SECRETARIA: 2ª CÂMARA CÍVEL 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator 
ficam as partes interessadas nos autos epigrafados INTIMADAS da seguinte DECISÃO: 
“EMERSON SOUZA ALECRIM interpõe o presente Agravo Regimental contra decisão de 
fls. 142/143, pela qual foi denegado seu pedido de liminar recursal. No feito de origem, 
alegou que exercia atividade comercial denominada “barraqueiro de pista”, na travessia do 
Rio Tocantins, entre Filadélfia –TO e Carolina –MA. Contudo, a atividade fora interrompida 
pelo empreendimento da usina hidrelétrica, de responsabilidade do Consórcio-agravado. 
Pediu, ainda, no primeiro grau, antecipação de tutela para: (a) reconhecimento da 
atividade econômica; (b) realocação em nova área onde possa exercer atividade comercial 
similar; (c) pagamento de dois salários mínimos mensais desde junho de 2010 até seis 
meses após a realocação, além de outras determinações impositivas referentes à licença 
de operação do empreendimento. A antecipação da tutela foi indeferida no juízo singular e 
reiterada liminarmente em agravo de instrumento. No mesmo sentido, denegou-se a 
liminar recursal, ensejando o agravo regimental em exame. É o relatório. Decido. A 
negativa da liminar recursal se deu nos seguintes termos: “A decisão combatida se 
amparou em cuidadoso exame do caso concreto. Em primeiro plano, considerou-se a 
irreversibilidade do provimento, no que tange aos valores pretendidos pelo autor da ação, 
dando vez à vedação do § 2º do art. 273. Quanto ao pedido de reconhecimento antecipado 
da atividade comercial, com aplicação de seus respectivos efeitos práticos, o Magistrado 
denotou a insuficiência do substrato probatório, de modo a enfraquecer a verossimilhança 
das alegações. Ressaltou que o tema ainda está pendente de apreciação definitiva em 
ação cautelar de produção de provas, conexa à declaratória, configurando questão 
controvertida e duvidosa. Pelas mesmas razões, entendo, de fato, ausente a prova do 
desenvolvimento inequívoco da atividade econômica, circunstância que somente se 
esclarecerá no curso do feito, com efetiva instrução processual, ou mediante julgamento 
da ação cautelar de produção antecipada de provas.” Como se sabe, a Lei no 11.187, de 
19 de outubro de 2005, modificou o procedimento do regime do Agravo de Instrumento, 
alterando o disposto no artigo 527 do Código de Processo Civil, que assim passou a 
disciplinar a matéria: “Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, o relator: (...) III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou 
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão; IV – (...) V – (...) VI – (...) Parágrafo único - A decisão 
liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de 
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” – 
grifei. Verifica-se não ser mais cabível a interposição de agravo regimental contra as 
providências preliminares ao exame meritório do recurso, sendo possível, tão-somente, a 
formulação de pedido de reconsideração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 
INTERNO CONTRA A DECISÃO DE RELATOR QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, CONVERTEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 
IRRECORRIBILIDADE DESTA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 527, CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no Ag 1250783/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI 
UYEDA, julgado em 03/08/2010, DJe 18/08/2010). Posto isso, não conheço do presente 
Agravo Regimental, por incabível, diante da vedação do parágrafo único do artigo 527 do 
Código de Processo Civil. Nos termos da parte final do mesmo dispositivo, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Palmas –TO, 23 de maio de 2011. Desembargador MARCO VILLAS BOAS - 
Relator.” 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.11723(11/0095611-2). 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
REFERENTE: AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS Nº. 3.6413-2/10 – 2ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
PROCURADOR FEDERAL: DANILO CHAVES LIMA. 
AGRAVADO: DEJAIR DONIZETI FERRARI.  
ADVOGADO: ANTÔNIO JAIME AZEVEDO 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 Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Colinas do Tocantins, nos autos da revisional de benefícios n.º 3.6413-
2/10, que deferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de determinar a majoração do 
benefício de auxílio acidente de trabalho nº. 073.850.306-1, para 50% (cinquenta por 
cento) sobre salário-de-benefício, em favor do autor Dejair Donizete Ferrari”  (fls. 15/19). 
Em suas razões, a Autarquia Federal aponta a irreversibilidade da medida antecipatória e 
infringência ao ato jurídico perfeito, porquanto a Constituição Federal não permite, no seu 
entender, a retroatividade da lei previdenciária. Acresce que, “como o benefício em 
questão foi concedido em 11/07/1981 no percentual de 30% incidente sobre o salário de 
contribuição, não poderia a decisão rescindenda majorar o percentual para 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86, §1º, da Lei 8.231/91, na redação dada pela Lei 
9.032/95, sem determinação expressa nesse sentido.” (fl. 8). Pede a concessão do efeito 
suspensivo e, no mérito, a reforma do decisum agravado. É a síntese do necessário. 
Decido. Recebo o presente Agravo de Instrumento e defiro o seu processamento, por 
estarem presentes os requisitos dos artigos 524 e 525 do Código de Processo Civil. Sem 
custas, nos termos do art. 241, inciso IV do Regimento Interno desta Corte de Justiça. 
Conforme relatado, o INSS busca afastar a decisão que, ao antecipar a tutela pretendida 
pelo segurado, determinou a majoração do percentual do auxílio acidente, incidente sobre 
o salário de contribuição, passando de 30% para 50%. Nos termos do regramento contido 
no art. 273 do CPC é possível antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela 
pretendida, desde que presentes os requisitos da prova inequívoca e da verossimilhança 
da alegação, além dos elementos específicos do fundado receio de dano de difícil 
reparação ou da caracterização do abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos autorizadores 
da suspensividade pleiteada, visto que o agravante não logrou demonstrar o perigo da 
demora. Aliás, em virtude do caráter alimentar do benefício, manifesto é o perigo da 
demora inverso. Assim, na ausência dos requisitos autorizadores da suspensão da 
decisão agravada, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Requisitem-se informações ao 
magistrado a quo, na forma do artigo 527, inc. IV, do CPC e intimem-se as partes, sendo a 
agravada para os fins do artigo 527, inc. V, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Palmas, 19 
de maio de 2010. Desembargador Luiz Gadotti - Relator.” 
 

Intimação de Acórdão 
 
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APMS – 1598 (10/0081783-8) 
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA  
REFERENTE: (AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5456/04, DA 2ª VARA DOS 
FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PUBLICOS)  
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS  
PROCURADOR DO ESTADO: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO 
APELADOS: LIGA DOS TAXISTAS, MOTO TAXISTAS E TRANSPORTADORES DE 
PASSAGEIROS E DE CARGAS EM GERAL DE ARAGUAÍNA - TO  
ADVOGADO: ALFREDO FARAH  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI 
 
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA E REEXAME 
NECESSÁRIO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO E CONHECIMENTO DA 
CAUSA DECORRENTE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. 
SENTENÇA DE MÉRITO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA IMPETRANTE 
PARA CONCEDER A ORDEM EM RAZÃO DE OFENSA À GARANTIA 
FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - 
INOBSERVADOS DURANTE A FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA QUANDO AUTUOU 
INFRAÇÕES DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL VICIADO E 
SEM O DESTAQUE CORRETO DO ICMS REALIZADO PELO SUBSTITUTO 
TRIBUTÁRIO COM CONSEQUENTE BENEFICIAMENTO INDEVIDO DE ISENÇÃO 
FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O IMPETRADO AO NÃO 
INFIRMAR OPORTUNAMENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE 
OPERAR SUA ATIVIDADE ASSOCIATIVA - RESTRIÇÃO MATERIALIZADA PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE LACRE NO ESTABELECIMENTO DA 
APELADA E CONSEQUENTE INVIABILIDADE DE SUAS ATIVIDADES. NEGADO 
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER A PARTE 
DISPOSITIVA DA SENTENÇA SOB OUTROS FUNDAMENTOS. NÃO-INCIDÊNCIA DA 
CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS PROCESSUAIS. 
SÚMULAS 512 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 105 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO 
VILLAS BOAS, a 4ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, conheceu o recurso de apelação e o 
reexame necessário para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. 
Votaram com o Relator o Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS BOAS – Vogal e o Exmo. Sr. 
Des. ANTÔNIO FELIX – Vogal. Participou do julgamento, como representante da 
Procuradoria Geral de Justiça, o Promotor Designado Marcelo Ulisses Sampaio. 
Palmas, 11 de maio de 2011. 
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1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

 

Intimação às Partes 
 
HABEAS CORPUS Nº 7568 (11/0097092-1) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE: ANA CRISTINA DE SOUSA GONÇALVES 
DEFEN. PÚBL.: FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA  2ª VARA CRIMINAL DA  COMARCA DE 
ARAGUAÍNA- TO 
RELATOR: Desembargador LUIZ GADOTTI 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gadotti - Relator, ficam 
intimadas as partes interessadas nos autos acima epigrafados, da decisão a seguir 
transcrita: “A Defensoria Pública do Estado do Tocantins, por seu Defensor Público, 
impetra o presente Habeas Corpus em favor de Ana Cristina de Sousa Gonçalves, 
brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada na Rua Falcão Coelho, nº 1695, Centro, 
Araguaína/TO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Araguaína/TO.Constam nos autos que após recebimento da 
denúncia em 16 de setembro de 2010, fora decretada a prisão preventiva da acusada, 
para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução processual, tendo sido 
cumprida em 22 de março de 2011, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos 
artigos 171, caput, por cinco vezes, e no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, todos do 
Código Penal Brasileiro. Alega a defesa que a Paciente encontra-se sofrendo 
constrangimento ilegal, pois, a decisão de decisão que decretou a prisão apresenta-se 
ausente de fundamentação. Pugna para que seja concedido o referido benefício 
liminarmente, para que possa a Paciente aguardar do presente remédio jurídico até a 
realização da sentença em liberdade. Assevera estarem presentes e demonstrados o 
fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao final, pleiteia a concessão liminar da ordem, 
com conseqüente expedição do competente Alvará de Soltura, em favor da Paciente, e 
que seja concedido ao Defensor Público, o direito de sustentação oral no dia do 
julgamento. À fl. 45, os autos vieram-me conclusos. É o relatório, resumidamente. 
DECIDO. É pacífico, na doutrina e jurisprudência pátrias que, na análise inicial do Habeas 
Corpus, não se pode adentrar a seara meritória do pedido. Neste ponto, ao compulsar o 
presente caderno processual, vislumbro, a priori, ter agido o MM. Juiz a quo, comedida e 
justificadamente, fundamentando sua decisão na materialidade e nos fortes indícios de 
autoria, sendo necessário resguardar a ordem pública e pela conveniência da instrução 
processual. Assim, em exame superficial, percebo não estarem preenchidos os requisitos 
do fumus boni iuris e do periculum in mora. Temerária, portanto, em sede de liminar, 
qualquer decisão que viesse colocar em liberdade o Paciente, sem antes proceder a 
cuidadoso exame quanto ao alcance da legislação de regência. Indefiro a liminar. 
Notifique-se a autoridade inquinada coatora a prestar as informações que entender 
convenientes, em 10 dias. Após, ouça-se o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Palmas,23 de maio de 2011. Desembargador LUIZ GADOTTI-Relator.” 
 
HABEAS CORPUS N.º 7578/11 (11/0097188-0)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: CLÓVIS JOSÉ DOS SANTOS 
PACIENTE: LAÉRCIO SALVINO DA COSTA 
ADVOGADO: CLÓVIS JOSÉ DOS SANTOS 
IMPETRADO: JUIZ  DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER  DE PALMAS-TO 
RELATOR: Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS - Relator, 
ficam intimadas às partes interessadas nos autos acima epigrafados, da decisão a seguir 
transcrita: “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por CLÓVIS 
JOSÉ DOS SANTOS, em favor de LAÉRCIO SALVINO DA COSTA, apontando como 
autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Palmas -TO.No compulsar dos autos, 
verifica-se ter sido o paciente preso, em face da prisão preventiva decretada pela Juíza da 
Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, devido 
à decretação da prisão preventiva, por descumprimento das medidas protetivas de 
urgência, pela suposta prática da conduta descrita na Lei no 11.340/06, tendo como vítima 
VANESSA BATISTA NOGUEIRA.O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa 
causa para a prisão preventiva.Alega ser injusta a prisão do paciente, mormente porque 
até a presente data não foi realizado o interrogatório, bem como por ter o paciente 
condições pessoais favoráveis, tais como: residência fixa, ocupação lícita e bons 
antecedentes. Salienta a ausência dos requisitos necessários para a prisão 
preventiva.Arremata pleiteando a concessão de liminar do Habeas Corpus em favor do 
paciente, com a conseqüente expedição do alvará de soltura e, no mérito, pugna pela 
confirmação da liminar concedida.Com a inicial, vieram os documentos de fls. 10/184 – 
TJTO.É o relatório. Decido.Por inexistir previsão legal, a liminar em sede de Habeas 
Corpus é medida excepcional, criada pela jurisprudência, admissível apenas quando 
inequivocamente visíveis os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Sabe-
se, porém, que a providência liminar não pode demandar apreciação da questão de fundo, 
cuja competência, por ser da turma julgadora, é inadmissível em caráter sumário.Da 
análise preliminar, não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva 
do paciente, pois devidamente fundamentada na desobediência das medidas protetivas de 
urgência decretadas nos autos nos 2009.0005.7273-4 e 2010.0003.0219-6, pela Juíza da 
Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 
Comarca de Palmas – TO, ou seja, para garantir a eficácia de tais medidas.Convém 
ressaltar que as circunstâncias de caráter pessoal, tais como primariedade, bons 
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa, supostamente 
favoráveis ao paciente, por si sós, não têm o condão de revogar liminarmente a 
segregação cautelar. Destarte, de bom alvitre, pois, a manutenção da prisão cautelar pelos 
mesmos motivos assinalados no primeiro grau, ao menos até a análise meritória deste 
Habeas Corpus. Ademais, não vislumbro, de plano, a presença dos motivos previstos no 
artigo 310 do Código de Processo Penal, ensejadores da concessão da liberdade 

pretendida, motivo pela qual não há de se falar em constrangimento ilegal.A título de 
informação, a violência contra as mulheres tem tido crescimento exacerbado. Hoje mesmo, 
no Tocantins, uma mulher, foi vítima, por golpes de facas, de seu ex-marido, defronte seus 
filhos. A Justiça não pode compactuar com tanta violência. E o descumprimento das 
medidas protetivas de urgência, em tese, demonstra que o agressor não teme a 
justiça.Posto isso, indefiro o pedido liminar.Notifique-se a autoridade-impetrada para 
prestar as informações de mister.Após, colha-se o Parecer da Procuradoria Geral de 
Justiça.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.Palmas –TO, 19 de maio de 
2011.Desembargador MARCO VILLAS BOAS-Relator.” 
 
HABEAS CORPUS Nº 7286 (11/0092451-2 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: JULIO CESAR CAVALCANTI ELHIMAS 
PACIENTE: DORVALINO DA SILVA 
DEFEN. PÚBL: JULIO CESAR CAVALCANTI ELHIMAS 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA  DE EXECUÇÕES PENAIS 
DA COMARCA DE PALMAS– TO 
RELATOR:  Desembargador ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX - Relator, ficam 
intimadas às partes interessadas nos autos acima epigrafados, da decisão a seguir 
transcrita: ““ Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo 
Defensor Público JÚLIO CESAR CAVALCANTI ELIHIMAS em favor de DORVALINO DA 
SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DE 
EXECUÇÕES PENAIS DE PALMAS-TO, sob a premissa de que o paciente está sofrendo 
constrangimento ilegal em face de estar cumprindo pena na casa de Prisão Provisória de 
Palmas, em regime fechado, por não existir estabelecimento adequado na cidade de 
Palmas nem vagas no Centro de Reeducação Luz do Amanha de Gurupi-TO, para purgar 
sua expiação no regime determinado na sua condenação, que é semiaberto.Argumenta o 
impetrante, em síntese, que:1) o paciente se encontra recolhido na Casa de Prisão 
Provisória de Palmas, cumprindo pena no regime fechado, apesar de ter sido condenado 
no regime semiaberto, porquanto não há estabelecimento adequado na cidade de Palmas 
e não existem vagas no Centro de Reeducação Social Luz do Amanha de Gurupi-TO;2) 
eventual posicionamento com base na necessidade de análise individual dos requisitos 
legais, previstos no art. 117, da lei de Execuções Penais, e na inexistência de 
estabelecimento adequado, não constituem suporte fático suficiente à denegação da 
ordem e á manutenção do paciente no regime fechado;3) o paciente não pode ser 
compelido a cumprir pena em regime mais severo em virtude da inércia do Estado; pelo 
contrário, ante a peculiaridade da situação, há de lhe ser conferido o direito de 
cumprimento da pena em prisão domiciliar.Em epílogo, requer liminarmente que seja 
determinado que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar, e, no mérito, a 
confirmação da ordem em definitivo.”Acrescento que o pleito liminar foi negado face à 
ausência dos pressupostos autorizadores da medida. É o necessário a relatar.DECIDO.De 
acordo com o relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DORVALINO 
DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de 
Execuções Penais da Comarca de Palmas–TO.Opino pelo não conhecimento do presente 
remédio constitucional em virtude do impetrante ter deixado de demonstrar a configuração 
de ato ilegal que justificou a concessão da medida pleiteada, pois conforme dispõe o art. 
66, III, alínea b da Lei de Execução Penal todos os incidentes de execução têm caráter 
jurisdicional e se desenvolvem primeiramente no Juízo de Execução Criminal.A autoridade 
impetrada informa às fls. 66 que foi concedido ao paciente o benefício da saída temporária 
no dia 19.04.11 ao dia 10.05.11, sendo que o mesmo não retornou até o presente 
momento.De acordo com as fls. 68/70 o único pedido existente nos autos é o de 
progressão para o regime semiaberto sendo que não há pedido para progressão do 
regime semi-aberto para o regime aberto ao Juízo de Execução Penal da Comarca de 
Palmas, sendo que o pedido de progressão de regime deve ser pleiteado primeiramente 
ao Juízo de Execuções Penais.Posto isso, acolho o parecer da douta Procuradoria-Geral 
de Justiça, pelo que NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Palmas, 19  de maio 
de 2011.Desembargador ANTÔNIO FÉLIX-Relator.” 
 
HABEAS CORPUS Nº 7548 (11/0096841-2) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: GLEYDSON DA SILVA ARRUDA 
PACIENTE: RAYMARK BEZERRA DE FREITAS E BRUNO MENEZES DA SILVA 
ADVOGADO: GLEYDSON DA SILVA ARRUDA 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA  ÚNICA VARA CRIMINAL DA  
COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA– TO 
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX - Relator, ficam 
intimadas às partes interessadas nos autos acima epigrafados, da decisão a seguir 
transcrita: Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo 
Advogado GLEYDSON DA SILVA ARRUDA em favor dos pacientes RAYMARK BEZERRA 
DE FREITAS e BRUNO MENEZES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o 
MM. Juiz de Direito da Única Vara Criminal da Comarca de Formoso do Araguaia-TO. Os 
pacientes foram preso no dia 04 de abril de 2009 pela prática do suposto delito tipificado 
nos arts. 159, §1º e art. 288, ambos do Código Penal (seqüestro cometido por quadrilha ou 
bando e a menor de 18 anos), tendo como vítima Laine Marques Lopes, gerente da 
agência do Banco do Brasil e sua família. Alega o impetrante que de acordo com certidão 
05 magistrados atuaram no referido processo. Sendo assim, há de se notar o vício 
processual destacado quanto a violação do princípio da identidade física do juiz, 
introduzida ao CPP mediante a Lei nº 11.719/08. Aduz que o a inclusão do principio 
encontra-se estabelecido no art. 399, §2º do CPP, sendo que o referido dispositivo serve 
para garantir as partes da ação penal sejam julgados pelo magistrado que teve contato 
com o conjunto de provas, tendo assim melhores condições para o julgamento. Traz que 
os paciente encontram-se ergastulados a 767 (setecentos e sessenta e sete dias), sendo 
que o prazo regular é de 120 (cento e vinte) dias, estando assim demonstrado o “fumus 
boni iuris”. Requer, em caráter liminar, a nulidade de todos os atos processuais realizados 
posteriormente ao inicio da instrução processual que não realizados pelo Juiz Dr. Adriano 
Morelli, incluído a sentença condenatória. Que seja expedido alvará de soltura ao 
Pacientes liminarmente e no mérito a concessão da ordem em definitivo. Junta os 
documentos de fls. 23/484. É o necessário a relatar. Decido. Conforme sabido, é condição 
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imprescindível para o deferimento da pretensão deduzida no writ, em caráter liminar, a 
comprovação da presença concomitante da “fumaça do bom direito” e do “perigo da 
demora” na prestação jurisdicional. No caso, não me parece verter em favor do paciente o 
primeiro requisito, sobretudo porque os documentos colacionados pelo impetrante não 
trazem elementos que demonstram, de plano, a ilegalidade da decisão que ora se busca 
desconstituir.  Neste momento de cognição sumária, não vislumbro a presença simultânea 
de elementos suficientes que corroborem a mencionada ilegalidade na decretação da 
prisão ora combatida, motivo pelo qual, pautando-me pela cautela, hei por bem em 
requisitar as informações da autoridade impetrada, as quais reputo importantes para 
formar meu convencimento acerca da concessão ou denegação da ordem. Desta forma, 
tendo em vista não restar demonstrada a presença concomitante do fumus boni iuris e do 
periculum in mora, INDEFIRO a ordem requestada. Requisite-se da autoridade 
competente, os informes no prazo de 03 (três) dias. Após, colha-se o parecer criminal do 
Órgão de Cúpula Ministerial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 19  de maio de 
2011. Desembargador ANTÔNIO FÉLIX-Relator.” 
 
HABEAS CORPUS Nº 7571 (11/0097131-6) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
IMPETRANTE: FABRÍCIO BARROS AKITAYA 
PACIENTE: LEODENICE PEREIRA DA SILVA SANDE 
DEFEN. PÚBL.: FABRÍCIO BARROS AKITAYA 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª  VARA CRIMINALDA COMARCA DE PALMAS– 
TO 
RELATOR: Desembargador ANTÔNIO FÉLIX 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador ANTÔNIO FÉLIX - Relator, ficam 
intimadas às partes interessadas nos autos acima epigrafados, da decisão a seguir 
transcrita: Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo 
Defensor Público FABRÍCIO BARROS AKITAYA em favor da paciente LEODENICE 
PEREIRA DA SILVA SANDE , no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de 
Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas-TO.Expõe que no dia 08 de abril de 
2011 a paciente foi presa em flagrante, por suposta infração artigos 33 e 35 da Lei nº 
11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), em razão de ter sido encontrado em poder da 
mesma, aproximadamente 08kg (oito quilos) de maconha.Tece considerações a respeito 
do instituto da liberdade provisória, asseverando que na decisão ora combatida, não estão 
presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e da falta de 
fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, alegando para tanto que o 
julgador monocrático utilizou fundamentos genéricos para decretar a Prisão do paciente, 
entendendo ser necessária a constrição, aparentemente, em razão da gravidade do crime 
praticado. -fl.05 Colaciona entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da 
ilegalidade da prisão preventiva e da possibilidade de concessão do benefício aos 
acusados de tráfico de entorpecentes. Requer, em caráter liminar, a expedição de alvará 
de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem em definitivo. Junta 
os documentos de fls. 10/42. É o necessário a relatar. Decido. Conforme sabido, é 
condição imprescindível para o deferimento da pretensão deduzida no writ, em caráter 
liminar, a comprovação da presença concomitante da “fumaça do bom direito” e do “perigo 
da demora” na prestação jurisdicional. No caso, não me parece verter em favor do 
paciente o primeiro requisito, sobretudo porque os documentos colacionados pelo 
impetrante não trazem elementos que demonstram, de plano, a ilegalidade da decisão que 
ora se busca desconstituir. Neste momento de cognição sumária, não vislumbro a 
presença simultânea de elementos suficientes que corroborem a mencionada ilegalidade 
na decretação da prisão ora combatida, o juiz singular traz em sua decisão de fls. 42 que 
“... no presente caso, os elementos indiciários são contundentes. Por conseguinte, esses 
elementos são bastantes para justificar uma segregação provisória para a garantia da 
ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução 
criminal...”, motivo pelo qual, pautando-me pela cautela, hei por bem em requisitar as 
informações da autoridade impetrada, as quais reputo importantes para formar meu 
convencimento acerca da concessão ou denegação da ordem. Desta forma, tendo em 
vista não restar demonstrada a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum 
in mora, INDEFIRO a ordem requestada. Requisite-se da autoridade impetrada, os 
informes no prazo de 03 (três) dias. Após, colha-se o parecer criminal do Órgão de Cúpula 
Ministerial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 19 de maio de 2011. 
Desembargador Antônio Félix Relator .” 
 

Intimação de Acórdão 
 
HABEAS CORPUS - HC-7517/11 (11/0096472-7)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
T. PENAL: ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO C. P. B. 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PACIENTE: NEMÉSIO RODRIGUES JUNIOR.  
DEFEN. PÚBL.: JULIO CESAR CAVALCANTI ELIHIMAS.  
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAÍSO DO 
TOCANTINS - TO 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS.  
 
E M E N T A: HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO 
QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM 
DENEGADA. Não há de se falar em ilegalidade da decisão que denega o pedido de 
liberdade provisória a paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado 
no artigo 155, § 2o, I e II, do Código Penal (roubo qualificado), quando existem provas da 
materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como fundamentação idônea na 
necessidade de garantir a ordem pública, em virtude de o paciente, no momento da prisão, 
ter tentado passar ser outra pessoa (vereador) e por estar em posse de documentos 
pessoais de outra vítima de furto. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem 
denegada. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus no 
7517/11, no qual figuram como Impetrante Defensor Público Júlio Cesar Cavalcanti 
Elihimas, Paciente Nemésio Rodrigues Júnior e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara 

Criminal da Comarca de Paraíso do Tocantins. Sob a Presidência do Exmo. Sr. 
Desembargador DANIEL NEGRY, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por 
unanimidade de votos, conheceu do writ e, no mérito, denegou a ordem, nos termos do 
voto do Relator, lido na assentada de julgamento e que deste passa a fazer parte. 
Votaram, com o Relator, os Exmos. Srs. Desembargadores ANTÔNIO FÉLIX – Vogal, 
MOURA FILHO – Vogal, LUIZ GADOTTI – Vogal e DANIEL NEGRY – Presidente. 
Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Exmo. Sr. MARCELO ULISSES SAMPAIO 
– Promotor de Justiça designado. Palmas –TO, 17 de maio de 2011. 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RSE-2580/11 (11/0095118-8)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAPOEMA.  
REFERENTE: (DENUNCIA Nº 009/01 - VARA CRIMINAL).  
T.PENAL: ART. 121, § 2º, INC. II E IV, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP.  
RECORRENTE: ADILSON DE SOUSA COSTA.  
DEFEN. PÚBL.: IWACE ANTONIO SANTANA.  
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI.  
 
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 
PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA 
DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. DESCABIMENTO. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, não há como sustentar a 
existência de prova robusta, segura ou incontroversa, apta a assegurar o reconhecimento 
da legítima defesa ou desclassificar o delito para lesões corporais. 2. A excludente da 
legítima defesa só é reconhecida previamente pelo Juiz monocrático, se houver prova 
unívoca, sem contestação, idônea e coerente a ratificar todos os requisitos da legítima 
defesa. Não sendo a prova uníssona em favor do réu, havendo contradições, descabe a 
absolvição prévia, devendo a matéria ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. Na fase da 
pronúncia vige o princípio do in dúbio pro societatis. Havendo provas da materialidade do 
crime contra a vida, ainda que na forma tentada, e indícios da autoria, deve-se submeter o 
acusado a julgamento pelo juiz natural da causa (Tribunal do Júri Popular). 4. Recurso 
conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Desembargador Daniel Negry, a 4ª Turma da 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conheceu do recurso, 
por próprio e tempestivo, e no mérito, negou-lhe provimento para manter incólume a 
sentença de fls. 122/124, e submeter o Recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do 
Júri Popular. Votaram com o Relator: Desembargador Marco Villas Boas – Vogal. 
Desembargador Antônio Félix – Vogal. Presente à sessão, o ilustre Procurador de Justiça 
Dr. Marcelo Ulisses Sampaio. Palmas, 17 de maio de 2011. 
 
HABEAS CORPUS - HC-7463/11 (11/0095906-5)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
T. PENAL: ART. 157, § 2º, I, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. 
IMPETRANTE: LUIZ VALTON PEREIRA DE BRITO.  
PACIENTE: ANDREZIELE DE SOUSA PEREIRA.  
ADVOGADO: LUIZ VALTON PEREIRA DE BRITO.  
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO 
TOCANTINS.  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES. 
RELATOR: DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY.  
 
EMENTA: HABEAS CORPUS – DENEGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA — 
MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE — PRESENTES OS PRESSUPOSTOS 
QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA — ORDEM DENEGADA. O indeferimento 
do pedido de liberdade provisória, com supedâneo na prisão em flagrante e na presença 
dos motivos ensejadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), não acarreta 
constrangimento ilegal, principalmente diante de fatos concretos que demonstrem que a 
ordem pública sairá fatalmente prejudicada, como no caso, em que o crime foi praticado 
em concurso de agente e mediante emprego de arma de fogo. 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos supra identificados, na sessão 
realizada em 17/5//2011, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Daniel Negry, a 1ª 
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, 
acolhendo o parecer ministerial votou pela denegação da ordem impetrada, nos termos do 
relatório e voto do relator que fica como parte integrante deste. Participaram do 
julgamento, acompanhando o Relator, o Exmos. Desembargadores Luiz Gadotti, Marco 
Villas Boas, Antônio Félix e Moura Filho. Representou a Procuradoria-Geral da Justiça o 
Dr. Marcelo Ulisses Sampaio. Palmas, 19 de maio de 2011. 
 
HABEAS CORPUS - HC-7384/11 (11/0094362-2)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
T. PENAL: ART. 33 DA LEI 11.343/06. 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PACIENTE: GILNEY PEREIRA DA SILVA.  
DEFEN. PÚBL.: LEONARDO OLIVEIRA COELHO.  
IMPETRADO: JUIZ DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAÍ - TO.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉSAR AUGUSTO MARGARIDO ZARATIN ( EM 
SUBSTITUIÇÃO) 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI.  
 
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 5º. INCISO XLIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A AUTORES 
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 44 DA LEI Nº. 11.343/06). PRECEDENTES. 
DECISÃO FUNDAMENTADA CONFORME REQUISITOS DO ART. 312 CPP. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO E TRABALHO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO. 1 - O 
entendimento de que a vedação expressa da liberdade provisória aos crimes de tráfico 
ilícito de entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impedir a concessão da 
benesse ao réu preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos do 
disposto no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que impõe a inafiançabilidade das 
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referidas infrações penais. 2 - No mais, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal 
[HC 95.671/RS – ELLEN – 03.03.09 e HC 100.831/MG – LEWANDOWSKI – 30.09.09), a 
par da proibição legal de concessão de liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do 
crime de tráfico de drogas (art. 44, da Lei 11.343/06), dispensáveis razões outras para o 
indeferimento do benefício, que, por si só, constitui fundamento demais suficiente à sua 
denegação. 3 – Presentes a materialidade e fortes indícios de autoria resta devidamente 
fundamentada a manutenção da prisão cautelar, vez que demonstrada a necessidade de 
se garantir a ordem pública e para assegurar a instrução processual. 4 – Eventuais 
condições pessoais favoráveis, não inviabilizam a decretação da segregação antecipada, 
se existem nos autos elementos capazes de autorizar a imposição da custódia cautelar. 5 
– Ordem denegada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Desembargador Daniel Negry, a 1ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegou, em definitivo, a ordem requerida. 
Votaram com o Relator: Desembargador Marco Villas Boas – Vogal. Desembargador 
Antônio Félix– Vogal. Desembargador Moura Filho – Vogal. Desembargador Daniel Negry 
– Presidente. Presente à sessão, o ilustre Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ulisses 
Sampaio. Palmas, 17 de maio de 2011. 
 
HABEAS CORPUS - HC-7360/11 (11/0093477-1)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
T. PENAL: ART. 147 DO CPB C/C OS ARTS. 5°, III, E 7º, I E II DA LEI 11.340/06. 
IMPETRANTES: WAISLAN KENNEDY SOUZA DE OLIVEIRA E MÁRCIO AUGUSTO 
MONTEIRO MARTINS.  
PACIENTE: ELIZANDRO SILVA SOUZA.  
ADVOGADOS: MÁRCIO AUGUSTO M. MARTINS E OUTRO  
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE PALMAS - TO.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉSAR AUGUSTO MARGARIDO ZARATIN. 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI.  
 
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. 
LESÃO CORPORAL. CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
ORDEM CONCEDIDA. 1. Absolutamente desproporcional seria determinar a segregação 
cautelar, tendo em vista que o crime praticado pelo Paciente é punido com detenção de 
um a seis meses, não se justificando, portanto, a aplicação de regime mais gravoso do que 
o determinado pela lei. 2. Apesar de constar no art. 313, IV do Código de Processo Penal, 
admitir a possibilidade de decretação da prisão preventiva nos casos que envolvam 
violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução de medida 
protetiva de urgência, a adoção dessa providência é condicionada ao preenchimento dos 
requisitos previstos no art. 312 daquele diploma. 3. Ordem concedida. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Desembargador Daniel Negry, a 1ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, concedeu, em definitivo, a ordem 
requerida. Votaram com o Relator: Desembargador Marco Villas Boas – Vogal. 
Desembargador Antônio Félix– Vogal. Desembargador Moura Filho – Vogal. 
Desembargador Daniel Negry – Presidente. Presente à sessão, o ilustre Procurador de 
Justiça Dr. Marcelo Ulisses Sampaio. Palmas, 17 de maio de 2011. 
 
HABEAS CORPUS - HC-7335/11 (11/0092823-2)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
T. PENAL: ART. 33 DA LEI 11.343/06. 
IMPETRANTE: FABRICIO BARROS AKITAYA.  
PACIENTE: VALDIZAN SILVA DOS REIS.  
DEFEN. PÚBL.: FABRICIO BARROS AKITAYA.  
IMPETRADO: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS - TO.  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI.  
 
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 5º. INCISO LXVI DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA A AUTORES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 44 DA LEI 
Nº. 11.343/06). PRECEDENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO. 1 - O entendimento de que a vedação 
expressa da liberdade provisória aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si 
só, motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu preso em flagrante 
por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto no art. 5º, inciso LXVI, da 
Constituição Federal, que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações penais. 2 - 
No mais, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal [HC 95.671/RS – ELLEN – 
03.03.09 e HC 100.831/MG – LEWANDOWSKI – 30.09.09), a par da proibição legal de 
concessão de liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico de 
drogas (art. 44, da Lei 11.343/06), dispensáveis razões outras para o indeferimento do 
benefício, que, por si só, constitui fundamento demais suficiente à sua denegação. 3 – 
Resta devidamente fundamentada a manutenção da prisão cautelar, em face das 
circunstâncias do caso, uma vez que indeferimento se funda não apenas na natureza do 
delito em si, mas também na intranqüilidade social que ele gera, fazendo ainda 
referência expressa a necessidade de garantia da ordem pública, a instrução criminal e 
da aplicação da lei penal, principalmente em razão da considerável quantidade de 
drogas apreendidas (422,88g) estando presentes fortes indícios de autoria e 
comprovada a materialidade. 4 – Eventuais condições pessoais favoráveis, não 
inviabilizam a decretação da segregação antecipada, se existem nos autos elementos 
capazes de autorizar a imposição da custódia cautelar. 5 – Ordem denegada. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Desembargador Daniel Negry, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, acolhendo o pronunciamento do 
Ministério Público nesta instância, denegou, em definitivo, a ordem requerida. Votaram 
com o Relator: Desembargador Marco Villas Boas – Vogal. Desembargador Antônio 
Félix– Vogal. Desembargador Moura Filho – Vogal. Desembargador Daniel Negry – 
Presidente. Presente à sessão, o ilustre Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ulisses 
Sampaio. Palmas, 17 de maio de 2011. 

HABEAS CORPUS - HC-7309/11 (11/0092677-9)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.  
T. PENAL: ART. 155, § 4º, IV DO CPB. 
IMPETRANTE: MARCO AURÉLIO GALDINO IUNES.  
PACIENTE: MARCO AURÉLIO GALDINO IUNES.  
ADVOGADO(A)(S): ARISTÓTELES MELO BRAGA E ISABELA SILVEIRA DA COSTA.  
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE PIUM-TO.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALCIR RAINERI FILHO. 
RELATOR: DESEMBARGADOR DANIEL NEGRY.  
 
 EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO - TRANCAMENTO AÇÃO PENAL – PROVA DE 
AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILDIADE - WRIT NEGADO. - Se os fatos 
elencados como caracterizadores do constrangimento ilegal – negativa de autoria – 
dependem de ampla dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus análise sobre 
o pedido de trancamento da ação penal, visto que importaria em verdadeira supressão de 
instância e subversão do devido processo legal, máxime quando na denúncia estão 
presentes todos os requisitos dispostos no artigo 41 do Código Penal, não se 
vislumbrando na peça acusatória qualquer das hipóteses do artigo 43 do mesmo diploma 
legal. - Habeas corpus negado. 
ACÓRDÃO: Vistos e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 7309/11, onde 
figuram como Impetrantes  MARCO AURÉLIO GALDINO IUNES e, como Impetrado, Juiz 
de Direito da Única Vara Criminal da Comarca de Pium, a 1ª Câmara Criminal do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, sob a presidência do Desembargador Daniel 
Negry, por maioria, na sessão do dia 17/05/2011, nos termos do relatório e voto do relator, 
que fica como parte integrante deste, acolhendo o parecer do órgão de Cúpula Ministerial, 
votou pela denegação da ordem pleiteada. Votaram com o relator o Exmos. Srs. 
Desembargadores Marco Villas Boas, Antônio Félix e Moura Filho. O Exmo. Sr. 
Desembargador Luiz Gadotti, divergiu, determinando o trancamento da Ação Penal, autos 
nº 2010.0006.3710-4/0, estendendo os efeitos da presente ordem ao co-denunciado 
Atemilson de Sousa Nascimento. Representou a douta Procuradoria-Geral de Justiça o Dr. 
Marcelo Ulisses Sampaio. Palmas, 19 de maio de 2011. 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AP-10887/10 (10/0083516-0)  
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
T.PENAL: ART. 217-A, C/C ART. 71, “CAPUT”, TODOS DO C.P. 
REFERENTE: AÇÃO PENAL Nº 15624-2/09 - 2ª VARA CRIMINAL 
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA 
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 288/292 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI.  
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CASO EM QUE 
O EMBARGANTE ALEGA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA ANTE A 
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SE MANIFESTAR SOBRE 
O ‘ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS’. MERA INSATISFAÇÃO. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS 
CONHECIDOS E JULGADOS IMPROCEDENTES. I – A própria fundamentação do voto 
demonstra, mesmo que implicitamente, a desnecessidade de abertura de vista ao 
Ministério Público para que se manifeste sobre o “aditamento das razões recursais”. II - O 
recurso interposto contra a sentença condenatória devolve ao Tribunal o exame de toda a 
matéria apreciada na sentença primeva. E o fato de o réu ter constituído novos 
defensores, que protocolaram o “aditamento das razões recursais”, não reabriu o prazo 
recursal, para que houvesse a necessidade de nova vista ao Representante do Ministério 
Público na instância singela (para contrarrazões). III - A matéria trazida nos embargos fora 
implicitamente prequestionada. IV – Ao teor da pacífica e remansosa jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, para a abertura da via especial, requer-se o 
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional, inclusive quando se 
tratar de matéria criminal. V - Embargos declaratórios conhecidos e julgados 
improcedentes. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração na 
Apelação nº 10887, em que figura como embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, e como embargado o acórdão de fls. 288/292. Acordam os 
componentes da 4ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, sob a presidência do Desembargador DANIEL NEGRY, 
conforme consta da ata de julgamento, e nos termos do voto do Relator Desembargador 
LUIZ GADOTTI, o qual fica sendo parte integrante deste, por unanimidade de votos, por 
não vislumbrar a existência de patente erro material, omissão, obscuridade ou contradição, 
bem como a existência de nulidade absoluta, julgou improcedentes os presentes 
embargos de declaração. Votaram com o Relator: o Exmo. Sr. Des. MARCO VILLAS 
BOAS (Vogal) e o Exmo. Sr. Dês. MOURA FILHO (Vogal substituto). Presente à sessão, 
presentando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Promotor, Dr. MARCELO ULISSES 
SAMPAIO. Palmas-TO, 10 de maio de 2011. 
 
APELAÇÃO - AP-12442/10 (10/0090305-0) 
ORIGEM: COMARCA DE PEIXE. 
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 580/03, DA ÚNICA VARA CRIMINAL). 
T.PENAL: ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP (POR DUAS VEZES). 
APELANTE: FÁBIO RODRIGUES DE SOUZA. 
ADVOGADO: ROGÉRIO RODRIGUES DE PAULA. 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI. 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIAS DAS PENAS. 
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE 
VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. 
QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AFRONTA AO 
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PROTESTO POR NOVO JÚRI. INCIDÊNCIA 
DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES DO STJ.  RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - No caso, o sentenciante teve o cuidado 
de fixar uma pena mais severa em razão do homicídio praticado em desfavor da vítima 
menor (3 anos de idade), em obediência ao princípio da individualização da pena. II - 
Somente quando todos os parâmetros norteadores do artigo 59 do Código Penal 
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favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu quantitativo 
mínimo, devendo residir acima deste patamar nos casos que militam circunstâncias 
judiciais negativas. III - O fato de a lei nova (Lei n.º 11.689/2008) ter suprimido o recurso 
de protesto por novo júri afasta o direito à recorribilidade prevista na lei anterior, em vigor à 
época dos fatos. A recorribilidade se submete à legislação vigente na data em que a 
decisão foi publicada, consoante o artigo 2.º do Código de Processo Penal (incidência do 
princípio tempus regit actum). Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. IV - Não obstante ser desnecessário pedido explícito de condenação no valor 
mínimo da reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do CPP), é 
imprescindível que no decorrer do processo a matéria seja discutida, sob pena de afronta 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. V - Recurso conhecido e parcialmente 
provido, exclusivamente para decotar da condenação o valor de R$100.000,00 (cem mil 
reais) a título de reparação mínima dos danos causados pelo crime. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 12442, 
originária da Comarca de Peixe-TO, em que figura como apelante FÁBIO RODRIGUES 
DE SOUZA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. A 
4ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, sob a presidência do Desembargador LUIZ GADOTTI, conforme consta da ata 
de julgamento, e nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GADOTTI, o qual 
fica sendo parte integrante deste, por unanimidade de votos, conheceu do apelo e lhe deu 
parcial provimento, tão-somente para decotar da pena a fixação do valor mínimo da 
reparação do dano, arbitrada em R$100.000,00 (cem mil reais). No mais, manteve a 
sentença. Ausência momentânea do Desembargador DANIEL NEGRY, Presidente. 
Votaram com o Relator: o Desembargador MARCO VILLAS BOAS (Revisor) e o 
Desembargador ANTÔNIO FELIX (Vogal). Presente à sessão, presentando a 
Procuradoria-Geral de Justiça, o Promotor, Dr. MARCELO ULISSES SAMPAIO. Palmas-
TO, 17 de maio de 2011. 
 
APELAÇÃO - AP-12429/10 (10/0090287-8)  
ORIGEM: COMARCA DE PALMAS.  
REFERENTE: (DENÚNCIA Nº 66148-0/10 DA 4ª VARA CRIMINAL).  
APENSO: (INQUERITO POLICIAL Nº 34/10) E (AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 
Nº 58224-5/10).  
T.PENAL: ARTIGO 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006.  
APELANTE: ACELINO BISPO MENEZES.  
DEFENSORA PÚBLICA: MAURINA JACOME SANTANA.  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI.  
 
EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. I – Quando a autoria e materialidade estão comprovadas 
nos autos, a condenação é medida que se impõe. II – No caso, o recorrente foi preso 
em flagrante delito transportanto 20g (vinte gramas) de “maconha” e um cheque de 
R$100,00 (cem reais). III - O recorrente não ofereceu justificativa convincente acerca 
da origem do cheque de R$100,00 que foi encontrado em seu poder, sendo pouco 
crível que alguém que sequer o conhecia pudesse ter-lhe entregue em pagamento a 
um serviço de capina pelo qual cobrara apenas R$30,00 (trinta reais). Nas 
circunstâncias dos autos, pode-se concluir que tal cheque era proveniente de venda 
de drogas. IV - O fato de o apelante ser usuário de drogas não tem o condão, por si 
só, de ilidir a configuração do crime de tráfico, mesmo porque, é comum que 
traficantes se utilizem do comércio de drogas com o objetivo de obter lucro e manter o 
seu consumo. V – É irrelevante a existência de prova da efetiva mercancia da 
substância ou, sequer, a presença do animus de revenda da droga para a 
caracterização do crime de tráfico. O simples “transportar” a substância proibida já 
configura o delito do artigo 33, caput, da Lei de Drogas (composto de dezoito verbos). 
VI - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.° 97.256/RS, 
Rel. Min. Ayres Britto, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da proibição 
da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no 
artigo 44 da Lei n.º 11.343/2006. A Quinta e Sexta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, a fim de uniformizar a jurisprudência da Corte de Justiça, entendeu por 
acompanhar o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. VII – Em 
razão da matéria trazida nestes autos já ter sido uniformizada nos Tribunais 
Superiores, o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido, para afastar a 
proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de 
direitos, determinando-se ao Juiz de Direito da execução penal que faça a avaliação 
das condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação 
do recorrente. No mais, sentença mantida. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 12429, 
originária da Comarca de Palmas-TO, em que figura como apelante ACELINO BISPO 
MENEZES, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS. A 4ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, sob a presidência do Desembargador LUIZ 
GADOTTI, conforme consta da ata de julgamento, e nos termos do voto do Relator 
Desembargador LUIZ GADOTTI, o qual fica sendo parte integrante deste, por 
unanimidade de votos, conheceu do apelo e lhe deu parcial provimento, 
exclusivamente para reconhecer a ocorrência de erro material na soma geral da pena, 
totalizando-a em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual tornou definitiva, 
e, por maioria, afastou a proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela 
pena restritiva de direitos, determinando-se ao Juiz de Direito da execução penal que 
faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na 
concreta situação do recorrente. O Desembargador MARCO VILLAS BOAS (Revisor), 
em seu voto oral, divergiu tão-somente quanto à possibilidade de substituição da pena 
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, sendo vencido nesta parte. 
Ausência momentânea do Desembargador DANIEL NEGRY, Presidente. Votaram 
com o Relator: o Desembargador MARCO VILLAS BOAS (Revisor) e o 
Desembargador ANTÔNIO FELIX (Vogal). Presente à sessão, presentando a 
Procuradoria-Geral de Justiça, o Promotor, Dr. MARCELO ULISSES SAMPAIO. 
Palmas-TO, 17 de maio de 2011. 

APELAÇÃO - AP-12313/10 (10/0089923-0)  
ORIGEM: COMARCA DE XAMBIOÁ.  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 27291-9/09, DA ÚNICA VARA CRIMINAL).  
APENSOS: (RESTITUIÇÃO DA COISA APREENDIDA Nº 45564-9/09),(RESTITUIÇÃO DA 
COISA APREENDIDA Nº 45497-9/09) E (RESTITUIÇÃO DA COISA APREENDIDA Nº 
45504-5/09).  
T.PENAL: ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, C/C O ART. 180 DO CP, C/C O ART. 
29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9605/98, TODOS EM CONCURSO MATERIAL, ART. 69, 
DO CP.  
APELANTE: EDIMAR PINHEIRO DA SILVA.  
ADVOGADO: RAIMUNDO FIDÉLIS OLIVEIRA BARROS.  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI.  
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ARTIGO 180, DO 
CÓDIGO PENAL. ARTIGO 29, § 1º, III, DA LEI N. 9605/98. TRÁFICO. MODALIDADE 
“MANTER EM DEPÓSITO”. APREENSÃO DE 443,0G DE CANNABIS SATIVA 
(MACONHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. 
MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ANIMAL DA FAUNA SILVESTRE. CRIME DE 
RECEPTAÇÃO. RÉU QUE TEM A PROFISSÃO DE CORRETOR. AUSÊNCIA DE 
PROVAS DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS. BENS RESTITUÍDOS NOS 
PROCESSOS APENSOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – 
Em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, foi constatado que o 
recorrente mantinha em depósito, em sua residência, 443,0g de cannabis sativa 
(maconha). É irrelevante a existência de prova da efetiva mercancia da substância ou, 
sequer, a presença do animus de revenda da droga para a caracterização do crime de 
tráfico. O simples “ter em depósito” a substância proibida já configura o delito do artigo 33, 
caput, da Lei de Drogas (composto de dezoito verbos). II - Militam em favor do delegado e 
dos policiais a presunção juris tantum de que agem corretamente no exercício de suas 
funções. Portanto, a alegação feita pelo recorrente em suas razões recursais, de que os 
depoimentos das testemunhas, na fase extrajudicial, foram obtidos sob ameaças, 
demanda, para ser crível, a comprovação do alegado, o que não ocorreu nos autos. III - 
Não há provas nos autos de que os bens descritos na denúncia (fls. 03, letras “i” a “q”) 
sejam produto de crime, sendo a absolvição medida de rigor. IV - A conduta do réu se 
amolda a uma das previstas no artigo 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98, especificamente na 
modalidade “ter em cativeiro” espécime da fauna silvestre (capivara). V - Considerando as 
circunstâncias do crime, não é possível a aplicação do perdão judicial ao presente caso. 
No momento da apreensão da capivara, também foram encontrados “três cascos de 
quelôneos: 02 (dois) de tartaruga e 01 (um) de jabuti, e três carcaças de cabeças de 
mamíferos: 02 (duas) de queixada e 01 (uma) de capivara”. Tal fato demonstra o dolo do 
recorrente em submeter a capivara a tratamento cruel ou ao abate, como ocorreu com 
aqueles cujos cascos e carcaças foram encontradas na residência do apelante. VI - 
Somente quando todos os parâmetros norteadores do artigo 59 do Código Penal 
favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu quantitativo 
mínimo, devendo residir acima deste patamar nos casos que militam circunstâncias 
judiciais negativas. VII - Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 12313, 
originária da Comarca de Xambioá-TO, em que figura como apelante EDIMAR PINHEIRO 
DA SILVA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.A 4ª 
Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, sob a presidência do Desembargador DANIEL NEGRY, conforme consta da ata 
de julgamento, e nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GADOTTI, o qual 
fica sendo parte integrante deste, por unanimidade de votos, conheceu do apelo e lhe deu 
parcial provimento, para absolver o recorrente do delito capitulado no artigo 180, do 
Código Penal (receptação). Em consequencia, redimensionou a pena do apelante, para 
torná-la definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção e 845 
(oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa. Mantendo, no mais, os termos da sentença. 
Votaram com o Relator: o Desembargador MARCO VILLAS BOAS (Revisor) e o 
Desembargador ANTÔNIO FELIX (Vogal). Presente à sessão, presentando a 
Procuradoria-Geral de Justiça, o Promotor, Dr. MARCELO ULISSES SAMPAIO. Palmas-
TO, 17 de maio de 2011. 
 
APELAÇÃO - AP-12292/10 (10/0089876-5)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (DENÚNCIA Nº 60570-9/10- DA 1ª VARA CRIMINAL).  
APENSOS: (AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº 11266.68.2010.4.01.4300) E 
(INQUERITO POLICIAL Nº 71/2010) E (LIBERDADE PROVISÓRIA Nº 74872-0/10).  
T.PENAL: ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 288, § ÚNICO, DO CP, TUDO SOB OS 
RIGORES DA LEI DE Nº 9034/95.  
APELANTES: EDSON CLAYTON CORREA CRUZ, JOSÉ ANTÔNIO CORREA CRUZ, 
RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE SOUSA E JOSÉ NILTON ROCHA DE SOUSA.  
ADVOGADO(A): WÁTFA MORAES EL MESSIH.  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI. 
 
EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO: PORTE ILEGAL DE ARMA 
E QUADRILHA QUALIFICADA PELO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 
PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADA NOS AUTOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEPOIMENTOS 
SEGUROS DE AGENTES DE POLÍCIA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. I - Para a subsunção da conduta apurada à tipificada no artigo 288, do 
Código Penal, faz-se mister, tão-somente, a constatação do dolo que unia os mais de três 
integrantes do grupo em torno de um mesmo desiderato, qual seja, o de cometer crimes. II 
- A prévia organização entre os recorrentes fora comprovada pelas interceptações 
telefônicas de fls. 95/101 e laudo de fls. 108/127 (laudo de exame de equipamento 
computacional – nos telefones apreendidos). III - Os recorrentes foram monitorados pelos 
agentes de Polícia Federal e presos em flagrante delito, reunidos no Posto Radar (em 
Araguaína-TO), com o aparato todo pronto para cometer o crime de roubo de uma carga 
de cigarros. Com os apelantes foram apreendidos: 1) aparelhos de telefone; 2) camisas 
compridas pretas, que são comumente utilizadas para cobrir os rostos nos delitos contra o 
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patrimônio; 3) bandanas pretas; 4) uma arma de fogo (pistola da marca Taurus), 
carregador de pistola e munições intactas; 5) um caminhão diesel; 6) um veículo celta. IV - 
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência estão consolidadas com o entendimento de que o 
depoimento de policial é apto para sustentar uma condenação e tem o mesmo valor 
probante de qualquer outro testemunho. V – Um dos corréus assumiu, em seu 
interrogatório judicial, a posse da arma de fogo apreendida, porém, não restam dúvidas de 
que os demais recorrentes aderiram à sua conduta, uma vez que sabiam e 
conscientemente transportavam pistola taurus, com o objetivo de ser ela utilizada, por 
qualquer um dos agentes, para a prática do roubo planejado pela quadrilha. Portanto, é de 
rigor a manutenção do édito condenatório (relativo ao porte ilegal de arma de fogo – artigo 
14, da Lei n. 10.826/03), nos exatos moldes do disposto no artigo 29, do Código Penal, 
segundo o qual "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 
cominadas, na medida de sua culpabilidade". VI - Os crimes de porte ilegal de armas e de 
quadrilha, qualificado pelo uso de armas, se afiguram absolutamente autônomos, 
inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, o que impossibilita a 
aplicação do princípio da consunção. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, bem como a do Superior Tribunal de Justiça. VII – Recurso conhecido e 
improvido. Recorrentes condenados no pagamento das custas processuais.  
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 12292, 
originária da Comarca de Araguaína-TO, em que figura como apelantes EDSON 
CLAYTON CORREA CRUZ, JOSÉ ANTÔNIO CORREA CRUZ, RAIMUNDO NONATO 
BARBOSA DE SOUSA e JOSÉ NILTON ROCHA DE SOUSA, e como apelado, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. A 4ª Turma Julgadora da 1ª 
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, sob a presidência 
do Desembargador LUIZ GADOTTI, conforme consta da ata de julgamento, e nos termos 
do voto do Relator Desembargador LUIZ GADOTTI, o qual fica sendo parte integrante 
deste, por unanimidade de votos, conheceu do apelo e lhe negou provimento, mantendo a 
sentença pelos seus próprios fundamentos. Condenou o recorrente no pagamento das 
custas processuais, nos termos do artigo 804 do código de processo penal. Votaram com 
o Relator: o Desembargador MARCO VILLAS BOAS (Revisor) e o Desembargador 
ANTÔNIO FELIX (Vogal). Presente à sessão, presentando a Procuradoria-Geral de 
Justiça, o Promotor, Dr. MARCELO ULISSES SAMPAIO. Palmas-TO, 17 de maio de 2011. 
 
APELAÇÃO - AP-12089/10 (10/0089343-7)  
ORIGEM: COMARCA DE ARAGUAÍNA.  
REFERENTE: (DENÚNCIA Nº 129557-2/09- DA 1ª VARA CRIMINAL).  
T.PENAL: ART.157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP, POR UMA VEZ, EM CONCURSO 
MATERIAL COM O ART.157, § 2º, INCISOS I E II, POR TRÊS VEZES, DO MESMO 
DIPLOMA LEGAL, EM CONCURSO FORMAL, TUDO ISSO EM CONCURSO MATERIAL 
COM O ART.14, DA LEI DE Nº10826/03.  
APELANTE: DANIEL FERREIRA ARAÚJO.  
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DA SILVA.  
APELANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS.  
ADVOGADO: JOSÉ PINTO QUEZADO.  
APELANTES: WILLIA MARCOS DINIZ E WELTON HENRIQUE DINIZ.  
ADVOGADO: RITHS MOREIRA AGUIAR.  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELAINE MARCIANO PIRES. 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS.  
E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. TENTATIVA. 
INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO DE CRIMES, MATERIAL E 
FORMAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENA. 
Não procede à alegação de negativa de autoria quando verificado que as provas colhidas 
nos autos – declarações da vítima, depoimentos testemunhais, interrogatórios dos 
acusados, objetos e armas de fogo apreendidos na posse dos apelantes - apontam, de 
forma induvidosa, os réus como autores dos crimes de roubo. O crime de roubo consuma-
se quando a res subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço 
de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica nem saia o bem da esfera 
de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e STF. A comprovação de que o domínio dos 
fatos pertencia a todos os acusados, conjuntamente, uma vez que, em conluio de 
vontades, cada um desempenhou função fundamental na busca do objetivo comum, impõe 
o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas. A prática de crimes de roubo 
nas mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi configura a continuidade 
delitiva. Não sendo o porte da arma desígnio autônomo, mas apenas um meio utilizado 
para constranger, intimidar ou ameaçar as vítimas, com intuito de apoderar-se de seus 
bens, deve ser ele absorvido pelo roubo, por aplicação do princípio da consunção. Se os 
critérios do artigo 59 do Código Penal são, em boa parte, favoráveis aos réus (ausência de 
antecedentes desabonadores; conduta social compatível ao meio em que vivem; 
depoimentos testemunhais atestando serem pessoas de boa índole, sem desvios de 
personalidade; que os delitos cometidos constituem fatos isolados em suas vidas, 
porquanto primários), resta justificada a fixação das penas-bases no mínimo legal (quatro 
anos). A lei penal não define, exatamente, o quanto se deve aumentar a pena, em razão 
da incidência das causas de aumento desta, apenas fornece o limite dentro do qual o Juiz 
exercerá o seu poder discricionário. Estando o caso sub judice, dentro dos parâmetros da 
razoabilidade e devidamente consentâneo com a espécie, deve-se manter o quantum do 
aumento da pena aplicada. 
A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação no 
12089/10, figurando como Apelantes Daniel Ferreira Araújo, Leonardo Pereira dos Santos, 
Willia Marcos Diniz e Welton Henrique Diniz e como Apelado Ministério Público do Estado 
do Tocantins. Sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador DANIEL NEGRY, 
acordaram os Desembargadores componentes da 5ª Turma Julgadora da 1ª Câmara 
Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em conhecer do presente 
recurso e, no mérito, dar-lhes parcial provimento, para absolver os apelantes da prática do 
crime de porte ilegal de arma de fogo, porquanto absorvido pelo crime de roubo, e, por 
maioria, aplicou-lhes a seguinte pena por este crime: pena no patamar mínimo legal, que é 
de quatro anos, aumentando-a em 1/6 em razão da continuidade delitiva, perfazendo um 
total de quatro anos e oito meses, sobre o qual incidem as causas de aumento de pena do 
§ 2º, I, II, do art. 157, pelo que se majora a pena em 1/3, perfazendo um total de sete anos 
e quatro meses de reclusão em regime inicialmente fechado, mais trinta dias-multa, a qual 
se torna definitiva em relação aos apelantes DANIEL FERREIRA ARAÚJO, LEONARDO 
PEREIRA DOS SANTOS, WILLIA MARCOS DINIZ e WELTON HENRIQUE DINIZ, 
impossível a aplicação da atenuante de menoridade e confissão em relação aos apelantes 

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS e WELTON HENRIQUE DINIZ, em vista da pena 
base ter sido aplicado em seu patamar mínimo, nos termos do voto do Exmo. Sr. 
Desembargador ANTÔNIO FÉLIX – Revisor, sendo acompanhado pelo Exmo. Sr. 
Desembargador MOURA FILHO – Vogal. O Exmo. Sr. Desembargador MARCO VILLAS 
BOAS – Relator, não reconheceu a continuidade delitiva, aplicando a regra do concurso 
material, mas reduziu as penas impostas aos apelantes, tornando-as definitivas em doze 
anos, um mês e seis dias de reclusão e multa equivalente a sessenta e nove dias-multa, 
no valor unitário de 1/30º (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, 
conforme determinações constantes no voto, sendo vencido nesta parte. Representou a 
Procuradoria Geral de Justiça a Exma. Sra. LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES – 
Procuradora de Justiça. Palmas –TO, 19 de abril de 2011. 
 
APELAÇÃO - AP-11949/10 (10/0088958-8)  
ORIGEM: COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA.  
REFERENTE: (AÇÃO PENAL Nº 103264-4/09, DA ÚNICA VARA CRIMINAL).  
T.PENAL: ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP.  
APELANTE: LUCIMAR BARBOSA DIAS.  
ADVOGADA: HÉLIA NARA PARENTE S. JÁCOME.  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS.  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ OMAR DE ALMEIDA JÚNIOR. 
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GADOTTI.  
EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. ROUBO CONSUMADO. CONCURSO DE 
PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS 
AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 
PENA-BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA DEFINITIVA: 05 
(CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. 
PARTICIPAÇÃO QUE NÃO FOI DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Quando a autoria e a materialidade 
encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, a condenação é medida que se 
impõe. II – Nos casos de crimes contra o patrimônio, que geralmente se passam a coberto 
de testemunhas, firmou-se o entendimento de que a palavra da vítima é de especial 
importância e merece crédito, se não for desmentida pelos demais elementos probatórios 
colhidos. III - No caso em apreço a defesa não trouxe elemento mínimo probatório a 
alimentar qualquer tipo de dúvida, seja através de documento ou prova testemunhal. IV - O 
magistrado a quo examinou cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 
Penal, sopesando-as com prudência e valendo-se da margem de discricionariedade 
judicial que lhe é permitida. V - As circunstâncias judiciais foram suficientemente 
fundamentadas, sendo baseadas em elementos concretos constantes dos autos. VI - 
Somente quando todos os parâmetros norteadores do artigo 59 do Código Penal 
favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu quantitativo 
mínimo, devendo residir acima deste patamar nos casos que militam circunstâncias 
judiciais negativas. VII - A participação do recorrente no roubo não foi de menor 
importância, pelo que, não é possível a aplicação da minorante prevista no artigo 29, § 1º, 
do Código Penal. Não há dúvidas de que o apelante praticou o núcleo verbal do crime de 
roubo, quando em conjugação de esforços, dividiu com o comparsa (Wendell, vulgo 
“Matoso”) as tarefas, com o objetivo criminoso. O papel do recorrente foi importante e 
necessário para a realização da infração penal, principalmente para garantir a fuga dos 
agentes. VIII - Em que pese o valor dos bens subtraídos (R$19,00), não é possível a 
aplicação do princípio da insignificância no presente caso. O crime de roubo, porque 
investe contra bens jurídicos distintos (o patrimônio e, principalmente, a integridade física), 
não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de 
reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade. Precedente do Superior Tribunal 
de Justiça. IX - Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 11949, 
originária da Comarca de Formoso do Araguaia-TO, em que figura como apelante 
LUCIMAR BARBOSA DIAS, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS. A 4ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins, sob a presidência do Desembargador DANIEL NEGRY, conforme 
consta da ata de julgamento, e nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ 
GADOTTI, o qual fica sendo parte integrante deste, por unanimidade de votos, conheceu 
do apelo e lhe negou provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
Condenou o recorrente no pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 
do código de processo penal. Votaram com o Relator: o Desembargador MARCO VILLAS 
BOAS (Revisor) e o Desembargador ANTÔNIO FELIX (Vogal). Presente à sessão, 
presentando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Promotor, Dr. MARCELO ULISSES 
SAMPAIO. Palmas-TO, 17 de maio de 2011. 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

 

Intimação às Partes 
 
PROCESSO HABEAS CORPUS N.º 7479 (11/0096008-8) 
ORIGEM  : COMARCA DE CRISTALÂNDIA – TO 
T. PENAL  : ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 14, INCISO II C/C 
ART. 121 DO CP. 
IMPETRANTE : WILTON BATISTA 
PACIENTE : DJANE MENDES DA PAZ 
ADVOGADO : WILTON BATISTA  
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE CRISTALÂNDIA – TO 
RELATOR  : JUIZ HELVECIO DE BRITO MAIA NETO – EM 
SUBSTITUIÇÃO 
 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Dr HELVÉCIO DE BRITO MAIA 
NETO – Relator em Substituição ficam intimadas as partes interessadas nos autos acima 
epigrafados, da decisão a seguir transcrita: “Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido 
de liminar, impetrado por Wilton Batista, advogado constituído, em favor de DJANE 
MENDES DA PAZ, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Única 
Vara Criminal da Comarca de Cristalândia/TO. Alega que a paciente foi presa em flagrante 
pela prática de crime de porte de arma de fogo e por tentativa de homicídio no dia 14 de 
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abril de 2011, após discussão com a vítima Pedro Moraes Neto, seu namorado. O 
impetrante alega a ausência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar e, em 
razão disso, solicita a concessão da ordem, em caráter liminar e, no mérito, a confirmação 
da soltura. Indeferiu-se a liminar pela ausência de pronta-comprovação do 
constrangimento. Notificada, a autoridade impetrada informou que “analisando os autos, 
mais precisamente os documentos de fl. 97/101 e 118, verifico que, a princípio, busca a 
denunciada se tratar do vício nas drogas. De outra banda, nesta fase procedimental, 
entendo não mais necessário sua mantença no cárcere, haja vista que pretende 
tratamento”. (fl. 99). É o relatório. Decido. Não restam dúvidas de que a soltura do 
paciente, por decisão proferida no Juízo originário, implica perda do objeto deste feito. 
Destarte, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e 156 do Regimento 
Interno desta Corte, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino seu 
arquivamento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas, 17 de maio de 2011. Juiz 
Helvécio de Brito Maia Neto - Relator – Em substituição. 
 
HABEAS CORPUS Nº 7559(11/0096885-4) 
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
T. PENAL : Art. 155 do CP 
IMPETRANTE: FABRÍCIO  BARROS AKITAYA 
PACIENTE: JOSUÉ BISPO DE CARVALHO 
DEFEN. PÚB.: FABRÍCIO BARROS AKITAYA 
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA 3ª 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: “O defensor público Fabrício Barros Akitaya nomina como autoridade coatora o 
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, e impetra neste Sodalício 
ordem de habeas corpus com pedido de medida liminar em benefício de Josué Bispo de 
Carvalho, visando sua soltura. Esclarece que o paciente foi preso em flagrante pela 
suposta prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, na data 20 de março 
deste ano, por volta das 19h55min, na Aureny II, acusado de ter subtraído 50 metros de 
cabos elétricos.  Alega que o decreto de prisão preventiva não está devidamente 
fundamentado, eis que indeferido em razão da ausência de documentos comprobatórios 
de residência, bem como dos maus antecedentes. Ao final pleiteia a concessão da medida 
liminar com a expedição do alvará de soltura, bem como de sua confirmação no mérito.  
Acostou com a inicial os autos os documentos de fls. 12/42.  É o relatório. Decido. 
Compulsando os autos verifico que o paciente foi detido por suposta infração ao artigo 
155, caput do Código Penal, tendo o magistrado singular indeferido o pedido de liberdade 
provisória como garantia da ordem pública em razão da possível reiteração delitiva, tendo 
em vista diversas ações penais em curso, conforme transcrevo in verbis: “(...). Quanto aos 
requisitos da prisão preventiva, tenho-os como presentes, como se vê: (1) – Guarda 
considerável histórico com envolvimento com crimes, inclusive patrimonial; (2) Não 
encontro qualquer referência tenha ele algum vinculo no distrito da culpa a garantir ao 
juízo a aplicação da lei penal; (3) – Mesmo respondendo dois processos criminais na 
Comarca de Porto Nacional, envolveu-se no presente episódio que resultou em sua prisão.  
O autuado, além de guardar histórico com envolvimento com delitos, foi envolvido na 
prática de mais um delito, demonstração clara de que s.m.j., desde a liberdade obtida, não 
se encontrava apto ao convívio social, não tem qualquer referência de ocupação licita e ou 
outro referencial que o vincule ao distrito da culpa.”.  Nesse ínterim, destaco que embora 
sucinta referida decisão encontra-se devidamente motivada em circunstâncias concretas, 
pois restou demonstrado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente 
responde a outras duas ações penais de crimes contra o patrimônio em outra Comarca. 
Nesse sentido transcrevo o seguinte entendimento:  HABEAS CORPUS. FURTO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO 
CONCRETO. ORDEM PÚBLICA. RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.  1. Não há falar em constrangimento ilegal quando 
a custódia cautelar está devidamente justificada, com base em elementos concretos dos 
autos, de risco efetivo de reiteração delitiva, haja vista que os pacientes respondem a 
diversos outros delitos patrimoniais, tornando necessária a imposição da medida 
constritiva para a garantia da ordem pública, diante da real possibilidade de que, soltos, 
voltem a delinquir.  2. Verificado que os pacientes não residem no distrito da culpa, bem 
como que respondem a variadas ações penais em comarcas distintas do Estado, 
evidenciada está a imprescindibilidade de mantença da custódia cautelar também para 
assegurar a aplicação da lei penal.  3. Ordem denegada. Por outro lado, a ausência de 
documentação realmente não constitui óbice à concessão da liberdade provisória, 
entretanto tal argumento não foi o único a ser considerado pelo magistrado para a prisão 
cautelar.  Ademais, não trouxe o impetrante qualquer documentação que pudesse 
desconstituir o teor da decisão, razão pela qual entendo merece ser mantida.  Ante o 
exposto, indefiro a liminar requerida, sem o prejuízo de nova análise. Dispenso as 
informações da autoridade coatora. Colha-se o parecer ministerial. Após, volvam-me os 
autos conclusos.  Intime-se. Cumpra-se.  Palmas, 19 de maio de 2011.  Desembargador 
AMADO CILTON-Relator”. 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS  Nº  6898 (10/0089210-4) 
ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS 
T. PENAL : ART.12 DA LEI 10.826/03 
IMPETRANTE : VIRGÍLIO RICARDO COELHO MEIRELLES 
PACIENTE : DARCI MARTINS REZENDE 
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANITNS 
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE NATIVIDADE DO TOCANTINS-TO 
EMBARGADO : ACÓRDÃO DE FLS. 102/103 
PROC. DE JUSTIÇA : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES 
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: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 6898 DECISÃO: 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público Estadual em 
face de acórdão de fls. 102/103, lavrado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins, o qual concedeu a ordem de habeas corpus determinando a 
soltura do embargado. Aduz o embargante “existência de contradição, haja vista que a 
prisão flagrancial do paciente não foi mantida com base em maus antecedentes, mas, 
sim, na reiteração de prática delitiva em curto espaço de tempo, menos de um mês”. 
Enfatiza que o “juízo a quo apegou-se as circunstâncias fáticas, concretas, como suporte 
à denegação da liberdade provisória inclusive considerou as condições do réu favoráveis, 
registrando sua primariedade técnica, e, em nenhum momento o considerou portador de 
maus antecedentes.”. Ao final pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de 
que seja sanada a contradição suscitada, de forma a constar no acórdão recorrido que a 
manutenção da prisão flagrancial do paciente não foi motivada pelos maus antecedentes, 
mas em razão da reiteração delitiva evidenciada pelo registro de ação penal em curso. É 
o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Nos termos do artigo 619 do Código 
de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou 
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da 
sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou 
omissão.” No que tange à contradição, entende o penalista Guilherme de Souza Nucci, 
“trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao 
mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do 
julgado.”. Compulsando os autos verifico que o presente embargo de declaração não 
merece conhecimento, uma vez que o julgado, da forma como foi redigido não causa 
qualquer embaraço à sua compreensão. Com efeito, insta consignar que a ementa é 
mero resumo do que foi decidido, e não faz coisa julgada, diferentemente do que ocorre 
no acórdão. Mutatis mutantis, esse é o entendimento do STJ. A ementa é um mero 
resumo da decisão, devendo-se salientar que os efeitos da coisa julgada alcançam 
apenas a conclusão do voto e o dispositivo, de modo que, não obstante o erro material 
que fez constar da ementa do acórdão recorrido a incidência da capitalização mensal dos 
juros, prevalece a conclusão exposta no voto, de maneira clara e fundamentada, acerca 
da impossibilidade da referida capitalização. Dessa maneira, ao analisar o acórdão, 
verifico que a irresignação do embargante cinge-se à expressão “maus antecedentes” 
localizada no enunciado da ementa do acórdão, termo que sequer foi repetido no corpo 
da ementa, e que também não consta no acórdão, o qual consigna apenas que o relatório 
e voto do relator seguem fazendo parte integrante do mesmo, e em relação a estes não 
houve qualquer questionamento.Para que fossem conhecidos, os presentes embargos 
deveriam apontar contradição entre o acórdão e o voto, ou seja, no próprio julgado, mas 
não em relação a um termo constante apenas no enunciado da ementa, razão pela qual 
entendo serem manifestamente incabíveis  Ademais, não vislumbro a existência de 
qualquer contradição entre o que ficou consignado no acórdão e o que foi efetivamente 
decidido. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos, nos termos adrede 
aduzidos. Intime-se. Cumpra-se. Palmas – TO, 19 de maio de 2011. Desembargador 
AMADO CILTON – Relator.   
 
HABEAS CORPUS 7522(11/0096477-8) 
ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
TIPO PENAL: ART. 121, § 2º, inciso II e III do CP e ART. 1º, § 3º da Lei nº 9455/97. 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTES: JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA E OUTROS 
DEFENSOR PUBLICO: JULIO CESAR CAVALCANTE ELIHIMAS 
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
PARAISO DO TOCANTINS/TO 
RELATOR:JUIZ HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (EM SUBSTITUIÇÃO) 
 
   Por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado HELVÉCIO DE BRITO MAIA 
NETO – Relator em Substituição, ficam intimadas as partes interessadas nos autos acima 
epigrafados, da decisão a seguir transcrita: “Cuidam os autos de HABEAS CORPUS, 
corpus com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado 
do Tocantins,  em favor de JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA, EDSON GARCIA CARDOSO 
MOREIRA, ROMÁRIO GOMES CALMON E EDEILSON JOSÉ OLIVEIRA NEGRI LOPES 
apontando como autoridade coatora o mm. Juiz de Direito da Única Vara Criminal da 
Comarca de Paraíso do Tocantins/TO. Segundo narrativa da inicial, “os pacientes tiveram 
suas prisões preventivas decretadas em 19.04.11 por serem supostamente os autores de 
um crime de homicídio ocorrido dentro da Casa de Prisão Provisória de Paraíso do 
Tocantins, no qual faleceu o interno OSVALDO ATAIDES DA SILVA, sendo-lhes 
imputadas as condutas descritas nos artigos 121, § 2º, incisos II e III do Código Penal e 
artigo 1º, § 3º da Lei 9.455/97”. Alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão 
preventiva está carente de fundamentação, e, em razão disso, os pacientes estão sofrendo 
constrangimento ilegal, razão pela qual propõe o presente writ, requerendo liminarmente a 
expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. O remédio do “writ of habeas corpus” 
deve ser aplicado ao caso concreto sempre que alguém se encontrar sofrendo, ou na 
iminência de sofrer constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir. Trata-se, pois, de 
garantia individual, de cunho constitucional, destinada a fazer cessar o constrangimento 
ilegal ou a simples ameaça de constrição à liberdade ambulatorial do indivíduo. É fato que 
a prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar, possui caráter eminentemente 
processual e se destina a assegurar o bom desempenho da  instrução ou da execução da 
pena, podendo ainda ser decretada para preservar a sociedade da ação delituosa 
reiterada. Tratando-se de medida cautelar, que visa a garantir a eficácia do futuro 
provimento jurisdicional e preservar a ordem pública, reveste-se do caráter de 
excepcionalidade e somente pode subsistir se presentes situações concretas que revelem 
a sua necessidade, traduzida na fórmula do periculum in mora ou no “risco de liberdade”. 
Na hipótese vertente, a situação concreta de risco da liberdade permanece hígida e 
justifica a aplicação da medida extrema  com o objetivo de preservar a aplicação da lei 
penal e também para resguardar a ordem pública em face da reiteração criminosa, visto 
que todos os pacientes já se encontravam presos por práticas delituosas.  Pois bem. 
Numa análise preliminar do feito, tenho que a alegação de constrangimento ilegal em 
virtude de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva não 
deve prosperar. Isso porque, analisando os autos, prima facie, não restou evidenciado que 
os pacientes estejam sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal passível de ser 
sanado pela via eleita, visto que, todos já  se encontram presos por terem cometido outros 
delitos, e, há fortes indícios de que tenham praticado o crime descrito dentro da unidade 
prisional. No que se refere à alegação de falta de fundamentação da decisão de primeiro 
grau que decretou a prisão preventiva dos pacientes, tem-se que o decreto de manutenção 
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do ergastulamento está fundado em elementos concretos devidamente comprovados nos 
autos, o que afasta a alegação de não observância das regras da motivação. Assim se 
manifesta o magistrado no primeiro grau (fl.21): “Quanto aos requisitos de ordem subjetiva, 
a indicar a necessidade e a oportunidade da segregação dos denunciados, vejo-os 
também patenteados nos autos, face a suposta flagrante violação aos mais comezinhos 
direitos da vítima, a qual, pelo que se infere dos autos, fora submetida a atos de violência 
sem precedentes (...)os acusados teriam prosseguido nas agressões, desferindo socos e 
pontapés contra a mesma, chegando a quebrar um cabo de um rodo no “costado” da 
infeliz vítima”. “Infere-se dos autos, ainda, que os motivos do crime imputados aos réus, 
parecem ser banais, o que denota a periculosidade dos mesmos, os quais não 
demonstraram qualquer respeito pela vida humana e em liberdade, certamente 
representarão perigo à ordem pública, que neste caso foi violada e precisa ser 
restabelecida”. É bom lembrar que prisão preventiva encontra suas regras delimitadas pelo 
artigo 312 do Código de Processo Penal e exige a presença concomitante de seus dois 
pressupostos e, ao menos, uma de suas circunstâncias. Os pressupostos do ergástulo 
preventivo são a materialidade (prova da existência) do delito e os indícios suficientes da 
sua autoria. Já no que diz respeito às circunstâncias, são a garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Neste 
“writ”, resta clara a ocorrência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, 
eis que há provas sobre a materialidade do delito e  autoria, os pacientes encontravam-se 
na cela, espancaram todos os dias o companheiro, ocasionando o óbito.  Desse modo, 
não se acha presente uma das condições para a concessão da medida liminar, qual seja, 
a fumaça do bom direito e, por essa razão, neste momento, INDEFIRO o pleito liminar. 
NOTIFIQUE-SE a autoridade para, no prazo legal, apresentar as informações necessárias, 
autorizando, desde já, o envio por meio de transmissão eletrônica ou fac-símile. Após, 
vista à Procuradoria Geral de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Palmas,  10 de maio de 2011. 
Juiz HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO-Relator”. 
 

Intimação de Acórdão 
 
HABEAS CORPUS Nº7285/11 (11/0092449-0) 
ORIGEM  : COMARCA DE PALMAS /TO 
T. PENAL  : ARTS. 121, § 2º, IV E ARTIGO 121, CAPUT DO CPB 
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS 
PACIENTE  : GUTEMBERG SILVA NONATO 
D. PÚBLICO : ARTHUR LUIZ PÁDUA MARQUES 
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES 
CRIMINAIS DE PALMAS/TO 
PROC. DE JUSTIÇA : ANGELICA BARBOSA DA SILVA 
RELATOR  : DESEMBARGADOR BERNARDINO LUZ 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO 
REGIME SEMIABERTO- AUSENCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL 
ADEQUADO- PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO- CONSTRANGIMENTO ILEGAL- 
DECLARAÇÃO DE DESINTERESSE DO PACIENTE NA PROGRESSÃO DE REGIME 
ANTE A INEXISTENCIA DE CASA DO ALBERGADO NA COMARCA ONDE CUMPRE 
SUA REPRIMENDA- INSCONTITUCIONALIDADE- ORDEM CONCEDIDA. 1. O 
condenado a cumprir pena privativa de liberdade, no regime inicialmente fechado, depois 
de atender os requisitos objetivos e subjetivos e ser progredido para o regime semiaberto, 
não pode continuar enclausurado, sob pena de sofrer, sem sombra de dúvida, 
constrangimento ilegal, passível de ser corrido pela via do habeas corpus. 2. Agraciado 
com a progressão para o regime semiaberto deve o apenado aguardar, em caráter 
provisório e excepcional, em regime aberto ou prisão domiciliar, o surgimento de vaga em 
estabelecimento adequado e compatível com o regime para o qual foi promovido. 3. A 
declaração do apenado manifestando desinteresse na progressão de regime, ante a 
inexistência de estabelecimento penal adequado para cumprimento da pena em regime 
semiaberto, constitui uma ilegalidade, na medida em que a liberdade de locomoção é um 
direito indisponível de todo ser humano e só poderá ser restringida nos casos de 
necessidade de se garantir a paz social. 3. Ordem concedida, para que o paciente 
aguarde, em regime aberto ou prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em 
estabelecimento próprio.  
ACÓRDÃO: Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Bernardino Luz, 
a 2ª Câmara Criminal, por unanimidade, CONHECEU do habeas corpus para, 
desacolhendo o parecer ministerial, CONCEDER A ORDEM, determinando, caso não seja 
possível imediata transferência do paciente para o regime semiaberto, que este aguarde, 
em regime aberto ou prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em estabelecimento 
próprio, salvo se por outro motivo não estiver preso, ficando a critério do magistrado a quo, 
estabelecer condições adequadas ao regime, levando-se em conta as circunstancias do 
crime, a personalidade, a conduta social e outros atributos do sentenciado, tudo com vistas 
a atingir as finalidades da reprimenda, devendo o Juiz das Execuções Penais, uma vez 
fixada as condições e realizada audiência admonitória, expedir o respectivo alvará de 
soltura, tudo nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Exmos. Srs. Juízes 
Adelina Gurak, Célia Regina Régis e Helvécio de Brito Maia Neto e o Desembargador 
Amado Cilton. Representou a Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Ricardo Vicente da 
Silva. Palmas-TO, 19 de ABRIL de 2011. Desembargador Bernardino Luz – RELATOR. 
 
HABEAS CORPUS  Nº: 6933 (10/0089708-4) 
ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS 
IMPETRANTE : ELISA MARIA PINTO DE SOUSA 
PACIENTES : ELIS JOSÉ MALHEIROS DOS SANTOS E OUTROS  
DEF. PÚBLICO : ELISA MARIA PINTO DE SOUSA 
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE DIANÓPOLIS-TO 
PROC. DE JUSTIÇA : JOÃO RODRIGUES FILHO 
RELATORA : JUÍZA ADELINA GURAK 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. VÁRIOS PACIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
REGIME SEMI-ABERTO. ALEGAÇÃO DE ESTAREM CUMPRINDO PENA EM REGIME 
MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 

ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. REGIME DOMICILIAR. ARGUMENTO 
INSUFICIENTE. AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO NÃO DESVIRTUAM O 
CUMPRIMENTO DO REGIME SEMI-ABERTO. 1. A ausência de estabelecimento 
adequado para o cumprimento de regime semi-aberto não é por si só, argumento 
suficiente para concessão de regime domiciliar, não podendo a sociedade correr riscos em 
virtude desta deficiência. 2. O Magistrado Singular, diante das declarações dos pacientes 
manifestando interesse em permanecer onde estavam, estabeleceu condições no 
cumprimento da pena, adequando o estabelecimento ao regime semi-aberto. 3. Ordem 
conhecida e denegada por unanimidade.  
ACÓRDÃO: Sob a presidência do Exmo. Desembargador BERNARDINO LUZ, a 2ª 
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade 
de votos, CONHECEU do Habeas Corpus e, por entender que estão preenchidas as 
condições de cumprimento no regime semi-aberto estipuladas pelo Juízo Singular, 
DENEGOU O “WRIT”, nos termos do voto da Excelentíssima Juíza Adelina Gurak – 
Relatora, na 13ª Sessão Ordinária Judicial realizada no dia 19/04/2011. VOTARAM com a 
eminente Relatora os Excelentíssimos Senhores Juízes CÉLIA REGINA RÉGIS e 
HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO e Desembargadores AMADO CILTON e 
BERNARDINO LUZ. Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça, o 
Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Vicente da Silva, Procurador de Justiça. Palmas - TO, 
18 de maio de 2011. Juíza ADELINA GURAK – Relatora. 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, 
CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extrato de Termo de Apostilamento 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2010 
PROCESSO: PA nº. 39491/2009 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO: M B S Distribuidora Comercial Ltda. 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: “Fica alterada a Ata de Registro de Preços 
nº 035/3010-SRP, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa 
MBS Distribuidora Comercial Ltda., quanto à numeração do CNPJ (Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica), ficando retificado da seguinte forma: CNPJ nº 05.821.117/0002-30. 
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2011. 
 

Aviso de Licitação 
 

Modalidade: Pregão Presencial nº. 015/2011 

Tipo: Menor Preço por Item 

Legislação: Lei n. º 10.520/2002. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de dedetização 
contra insetos em geral. 
Data: Dia 07 de junho de 2011, às 08:30  horas. 

Local: Sala da Comissão de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone 0xx63-
3218-4590, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 horas, ou pela Internet no site 
www.tjto.jus.br, Palmas/TO, 23 de maio de 2011. 

Paulo Adalberto Santana Cardoso 
Pregoeiro 

 
Extrato de Termo Aditivo 

 
PROCESSO: PA 40537 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  097/2010. 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADO:  CM Construtora Ltda. 
OBJETO DO TERMO ADITIVO:  Inclusão do item 7.5, na Cláusula Sétima do Contrato nº 
097/2010: “7.5 – Os depósitos ou transferências dos créditos devidos à contratada serão 
realizados, nos respectivos vencimentos, somente e exclusivamente, através da conta-
corrente nº 115487-5, mantida  na Agência 0001 – Belo Horizonte – MG, do Banco BMG 
S.A. (0318).” 
DATA DA ASSINATURA: em 18/05/2011. 
 

SECRETARIA DE RECURSOS 
CONSTITUCIONAIS 

Intimação às Partes 
 
AGRANO NO RECURSO ESPECIAL NO AGI Nº 7757/07 
ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
REFERENTE:AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
AGRAVANTE:TOKIO MARINE SEGURADORA S/A-NOVA DENOMINAÇÃO DE REAL 
SEGUROS S/A 
ADVOGADO:MARCIA CAETANO DE ARAÚJO E OUTRO 
AGRAVADO(S):JOSÉ RIBAMAR LOPES DOS SANTOS E DAMIANA ALVES DOS 

SANTOS 
ADVOGADO:SAVIO BARBALHO E OUTROS 
RELATORA:Desembargadora JACQUELINE ADORNO – Presidente 

Por ordem da Excelentíssima Senhora Desembargadora JACQUELINE ADORNO – 
Presidente deste Tribunal, ficam as partes interessadas nos autos epigrafados, 
INTIMADAS da seguinte DECISÃO: Com fundamento no artigo 544, §2°' do Código de 
Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 
presente recurso no prazo legal. Após decurso de prazo, com ou sem manifestação, volva-
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me concluso para estudo, ou outras deliberações - se for o caso. P.R.I. Palmas/TO 13 de 
maio de 2011. Desembargadora JACQUELINE ADORNO – Presidente. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª Escrivania Cível 
 
INTIMAÇÃO AO IMPETRANTE 
 

Autos n. 2010.0009.8426-2 – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 
Impetrante: JOÃO LIMA DE SOUZA COMÉRCIO - ME 
Advogado(a): Dr. Gustavo Peres Ribeiro – OAB/GO 31103 
Impetrado: LUIZ ANTONIO BORGES – DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO 
Intimação do impetrante, através de seu procurador. Sentença: “(...). Pelo exposto, 
CONFIRMO a decisão liminar e, por conseguinte, DENEGO  a segurança postulada por 
JOÃO LIMA DE SOUZA E COMÉRCIO – ME, na ação de Mandado de Segurança 
impetrado contra ato tido como abusivo ou ilegal, atribuído ao Delegado Regional da 
Receita Estadual. Deixo de condenar o impetrante nos honorários advocatícios 
sucumbências em razão do entendimento já consolidado pelas Cortes Superiores através 
do enunciado das Súmulas 512/STF¹ e 105/STJ². Alvorada,...”. 
 
Autos n. 2011.0000.8677-7 – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 
Impetrante: DI CUNHA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA E 
ALIMENTOS LTDA 
Advogado(a): Dras. Aldaíza Dias Barroso Borges – OAB/TO 4.230-A e Ana Luiza Barroso 
Borges – OAB/TO 4.411. 
Impetrado: LUIZ ANTONIO BORGES – DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE 
ALVORADA/TO 
Intimação do impetrante, através de seu procurador. Sentença: “(...). Posto isso, verificada 
a transgressão a direito líquido e certo da impetrante do presente mandamus, ocorrido por 
conduta praticada pela autoridade coatora, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, razão pela 
qual CONCEDO A SEGURANÇA PRETENDIDA. Deixo de condenar o alcaide impetrado 
nos honorários advocatícios sucumbências em razão do entendimento já consolidado 
pelas Cortes Superiores através do enunciado das Súmulas 512/STF¹ e 105/STJ². 
Decorrido o prazo recursal voluntário, encaminhem-se os autos à apreciação do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para reexame necessário da matéria (“duplo 
grau de jurisdição”), na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Alvorada,...”. 
 
Autos n. 2006.0010.0254-6 – Embargos à Execução 
Embargante: Silva & Scmitz Ltda representada por Juarez Schleder Schmitz 
Advogada: Dra. Lidimar Carneiro Pereira Campos – OAB/TO 1359 
Embargado: Banco do Brasil S/A 
Advogados: Drs. Gustavo Amato Pissini – OAB/TO 4694-A e Sandro Pissini Espíndola – 
OAB/SP 198.040-A 
Intimação dos procuradores do embargado de que os autos supra encontram-se em 
cartório aguardando vistas dos mesmos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido 
na petição protocolada em 15.03.11 (fl.161). 
 
Autos n. 2010.0005.8054-4 -  CARTA PRECATÓRIA – Processo Originário n. 
0201309.32.2009.8.09.01321 – JEC – Porangatu / GO 
Exequente: Ibraim Peças e Acessórios para Veículos Ltda – ME 
Advogado: Dr. Marcio Luis da Silva – OAB/GO 26510 
Executado: Derli Pellenz 
Intimação do exequente, através de seu procurador. DESPACHO. “Em conformidade à lei 
processual civil vigente, foram realizados os leilões nas datas designadas às fls. 14/15. 
Assim, considerando ter sido o exequente intimado antes da ocorrência dos leilões e, não 
se manifestado quanto à adjudicação do bem penhorado, seja novamente intimado, desta 
feita para indicar meios de prosseguimento da execução, nos termos do Art. 685-C. Intime-
se. Alvorada, 19 de maio de 2.011. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Autos nº 2007.0009.6325-7 – Ordinária de Concessão e Cobrança de Beneficio 
Previdenciário – Aposentadoria por Invalidez  
Requerente: Josefa Gomes de Araújo 
Advogado: Dr. Alexandre Augusto Forcinitti Valera – OAB/TO 3.407-A 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
DESPACHO: Designo Audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de agosto de 
2011, às 09:00 horas. Intimem-se as partes e testemunhas. Alvorada-TO, 23 maio de 
2011. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito em substituição automática. 
 
Autos nº 2008.0004.1671-8 – Aposentadoria Rural por Invalidez c/c Tutela Antecipada  
Requerente: Gerli Marques da Silva 
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva – OAB/TO 3.975-A e OAB/SP 242.922 e Dr. 
Carlos Aparecido de Araújo – OAB/SP 44.094 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
DESPACHO: Considerando a juntada do laudo pericial retro, intimem-se as partes para, 
sucessivamente, manifestarem a respeito. Prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, sob 
pena de preclusão, deverão manifestar eventual interesse de prova em audiência. 
Alvorada-TO, 23 de maio de 2011. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito em 
substituição automática.  
 
Autos n. 2010.0012.2456-2 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Exequente: BUNGE FERTILIZANTES S/A 
Advogado: Dr. Irazon Carlos Aires Junior – OAB/TO 2.426  
Executado: CELSO ALMIR MARTINS RICHTER  
Intimação do exeqüente, através de seu procurador, para, querendo, no prazo legal, 
manifestar quanto ao Laudo de Penhora, Avaliação e Depósito de fls. 60/62 a seguir, 
parcialmente, transcrito; “(...), procedi à PENHORA do quinhão hereditário do executado 
CELSO ALMIR MARTINS RICHTER do Espolio de MARIO JOSÉ RICHTER, tendo como 

inventariante ELOÂ MARTINS RITCHTER Autos nº 2007.0009.1164-8, a seguir 
descrito: Uma área de terras com 24 há (vinte e quatro hectares), dentro de uma 
área maior de 274.1079 há(...), parte do lote 43, do Loteamento nº 2 Lago Grande, 
deste município com os seguintes limites e confrontações a seguir descrito: 
Começam no marco 134-A, cravado a margem da antiga rodovia Bernardo Sayão 
na confrontações com os lotes 44 e 43-B(...). Matrícula sob o nº 1.398, às fls. 78 do 
Livro 2-G. OBS: Existem hipotecas no imóvel. Característica do imóvel: 50% do 
imóvel reserva florestal e 50% plantio de soja desde ano de 1986, o imóvel se 
localiza praticamente dentro da cidade de Alvorada. Topografia: Plana. Possui casa 
sede; toda cercada. AVALIAÇÃO. A área penhora foi avaliada em R$89.256,00(...), 
o valor do hectares foi de R$3.719,00(...), sendo 24ha x 3.719,00 = 89.256,00.(..), 
fiz depósito da área penhorada em mãos de LUIZ HENRIQUE MARTINS RICHTER, 
irmão do executado com referência ao compromisso de bem e fielmente guardá-la 
como fiel depositário.(...).” 
 
Autos n. 2010.0007.4762-7 – EXECUÇÃO 
Exequente: ARI MACHADO DINIZ TELES 
Advogado: Dr. Antonio Carlos Miranda Aranha – OAB/TO 1327-B 
Executados: IZAEL PINTO DO NASCIMENTO e CREUZA MARIA IMACULADA 
DESPACHO: “Suspendo o processo até 03 de junho de 2011, conforme requerido 
às folhas 16. Escoado o prazo sem manifestação, intime-se o requerente para dar 
andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pena de extinção e 
arquivamento. Intimem-se. Alvorada, 19 de maio de 2011. Fabiano Gonçalves 
Marques, Juiz de Direito”. 
 
Autos n. 2011.0003.5658-8 – EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
Exequente: RAIMUNDO COELHO NETO 
Advogado: Dr. Miguel Chaves Ramos – OAB/TO 514 
Executado: BANCO BRADESCO S/A 
Advogado: Dr. Durval Miranda Junior – OAB/TO 3681-A 
DESAPACHO: “Para inicio da fase de cumprimento da sentença, intime-se o 
devedor 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. Intimem-se. Alvorada, 19 de maio de 2.011. Fabiano Gonçalves 
Marques, Juiz de Direito”. 
 
Autos n. 2011.0004.9243-0 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: RAIMUNDO COELHO NETO 
Advogado: Dr. Miguel Chaves Ramos – OAB/TO 514 
Executado: BANCO CARREFOUR S/A 
Advogado: Dra. Letícia Cristina Machado Cavalcante – OAB/GO 21.930 
DECISÃO: “(...). Sendo assim, com vista à efetividade da prestação jurisdicional, 
que também deve ser adequada, defiro o pedido com vistas à realização do 
bloqueio de ativos financeiros na ordem de R$21.602,88, eventualmente disponíveis 
em contas bancárias em nome do executado. (...). Alvorada, ...”. DESPACHO: “(...). 
Considerando que foi penhorada toda a quantia cujo bloqueio foi determinado, 
determino a intimação do executado, para, caso queira, possa apresentar defesa no 
prazo legal. Outrossim, intime-se o exequente da penhora realizada. Intime-se o 
executado para defesa no prazo legal. Cumpra-se. Alvorada, 19 de maio de 2.011. 
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Autos n. 2011.0004.9244-9 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exequente: RAIMUNDO COELHO NETO 
Advogado: Dr. Miguel Chaves Ramos – OAB/TO 514 
Executado: VIVO S/A 
Advogado: Dr. Marcelo de Souza Toledo – OAB/TO 2512-A 
DECISÃO: “(...). Sendo assim, com vista à efetividade da prestação jurisdicional, 
que também deve ser adequada, defiro o pedido com vistas à realização do 
bloqueio de ativos financeiros na ordem de R$17.439,90, eventualmente disponíveis 
em contas bancárias em nome do executado. (...). Alvorada, ...”. DESPACHO: “(...). 
Considerando que foi penhorada toda a quantia cujo bloqueio foi determinado, 
determino a intimação do executado, para, caso queira, possa apresentar defesa no 
prazo legal. Outrossim, intime-se o exequente da penhora realizada. Intime-se o 
executado para defesa no prazo legal. Cumpra-se. Alvorada, 19 de maio de 2.011. 
Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Autos de Carta Precatória n. 2008.0007.7404-5 – EXTRAÍDA DA AÇÃO DE 
EXECUÇÃO N. 2.379/94 
– Deprecante: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Gurupi / TO. 
Exequente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Advogado(a): Dra. Fernanda Ramos Ruiz – OAB/TO 1965 
Executado: Sebastião Ferreira 
Advogado: Dr. Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz – OAB/TO 4.417 
DECISÃO: “Ao seu tempo, veio aos autos o executado impugnar a avaliação fls. 
29/31, efetuada conforme Mandado às fls. 28. Fundamenta as suas considerações 
na ocorrência de erro na avaliação, devidamente estatuído no artigo 683, I, 
primeira parte, do CPC. Argüi a ausência de dados técnicos e comprovados na 
avaliação feita, bem como recheado de informações genéricas. Sugere como 
parâmetro a ser adotado, laudos efetuados pelo RURALTINS, INCRA, 
NATURATINS etc. Ao final, instrui a peça impugnativa com avaliação feita por um 
corretor de imóveis, requisitado, segundo afirmou, seguidamente para prestar 
serviços dessa natureza à justiça. Ao exame dos autos, verifica-se que a avaliação 
fls. 29/31 ocorreu em 14/01/2009 e a sua impugnação em 06/08/2010, portanto, 
dois anos, cinco meses e oito dias depois. Tendo o decurso do tempo como fator 
incontestável à majoração ou valorização de bem imóvel, bem assim, a 
discrepância nos valores apresentados, assim: 1- R$ 400.000,00 2- R$ 689.700,00 
consubstanciando-se uma diferença de R$ 289.700,00 (duzentos e oitenta e nove 
mil e setecentos reais) e, considerando o despacho de fls. 76, atribuo ao imóvel 
penhorado o valor dado pelo executado, qual seja: 689,700,00 (seiscentos e oitenta 
e nove mil e setecentos reais), constatada a inércia do exeqüente, conforme fls. 
79v. Intime-se o exeqüente. Alvorada,...”. 
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Autos n. 2011.0002.9104-4 – MONITÓRIA 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado(a); Dra. Paula Rodrigues da Silva – OAB/TO 4573-A 
Requerido: MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA BARROS 
DESPACHO: “Considerando a resposta ao requerimento de fls. 30 às fls. 34/35, REITERO 
o despacho publicado no DJ fls. 29 verbis: Intime-se o requerente - BANCO DO BRASIL 
S/A, para, no prazo legal, comprovar nos autos o depósito das custas e taxa judiciárias, 
nos valores de R$ 1.862,47 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete 
centavos) e R$ 4.383,68 (quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito 
centavos), as quais deverão ser recolhidas através do DAJ. Alvorada,...”. 
 
Autos nº 2009.0007.7422-1 – Beneficio Assistencial – Amparo ao Deficiente Fisico  
Requerente: Adailton Caroba do Nascimento 
Advogado: Drª. Débora Regina Macêdo – OAB/TO 3811 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Intimar a requerente, através de seu procurador, da sentença prolatada nos autos supra 
identificado, parcialmente transcrita: SENTENÇA: (...) Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 
beneficio Assistencial – LOAS – Amparo ao Deficiente, no valor de um salário mínimo, 
da data da citação, corrigido monetariamente pelo IGPM, a partir do respectivo vencimento 
de cada parcela e de juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do 
Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN e, por conseguinte, julgar extinto o 
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil. ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, com fundamento no artigo 461, § 
3º do Código de Processo Civil por entender estarem presentes os requisitos que 
autorizam a antecipação da tutela especifica de oficio por se tratar de ação que tem por 
objeto o cumprimento da obrigação de fazer, na própria sentença. Ressalta-se que, 
embora o artigo 273 do CPC exija requerimento da parte, tal norma deve ser afastada 
diante do direito fundamental descrito no art. 5º, inciso inc. XXXV, da CF/88: “a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ademais, no caso, 
houve o requerimento da tutela antecipara pela parte requerente. Assim, restou 
demonstrado de forma clara e patente o direito da requerente ao beneficio e, além disso, 
duvida não há fundado receio de dano irreparável, uma vez que está patente que se trata 
de pessoa humilde e trabalhadora rural. A propósito, superado esta o entendimento da 
impossibilidade da concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública. Ademais, a 
fone e a dor não esperam. Assim, Concedo a antecipação da tutela especifica, 
determinando a inclusão e o pagamento do beneficio à parte requerente no prazo de 30 
(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 
461, § 4º do CPC. Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 
INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, e ao 
pagamento das despesas processuais conforme súmula 178 do Superior Tribunal “O INSS 
não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentais 
e de benefícios proposta na justiça”. Por não exercer o direito controvertido o patamar 
de 60 salários mínimos, não se aplica o reexame necessário de sentença, conforme 
disposição do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter as autos à 
instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ 
que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas. Após 
transito em julgado, em liquidação de sentença seja apurado o valor devido de beneficio 
previdenciário existente entra a data da citação e a efetiva implantação do beneficio, 
corrigidos estes valores conforme explicado no dispositivo da sentença acima. PRIC. 
Alvorada-TO. 
 
Autos nº 2007.0008.0017-0 – Aposentadoria Rural por Invalidez c/c Tutela Antecipada 
da Lide  
Requerente: Maria Neuma Sampaio Miranda 
Advogado: Dr. Marcelo Teodoro da Silva – OAB/TO 3.975-A e OAB/SP 242.922 e Dr. 
Carlos Aparecido de Araújo – OAB/SP 44.094 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Intimar a requerente, através de seu procurador, da sentença prolatada nos autos supra 
identificado, parcialmente transcrita: SENTENÇA: (...) Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo  Civil, não reconhecendo o direito ao 
beneficio Aposentadoria Rural por Invalidez C/C Tutela Antecipada, à requerente Maria 
Neuma Sampaio Miranda, isentado o INSS de conceder referido beneficio, por não ter 
preenchido os requisitos essenciais. Condeno a autora ao pagamento dos honorários 
advocatícios, que arbitro em R$ 200.00 (duzentos reais), consoante o disposto no art. 20, 
§ 4º, do CPC, e atento aos critérios constantes nos § 3º “a”, “b”, e “c”, do mesmo 
dispositivo legal, ficando a presente condenação sobrestada, pelo prazo máximo de até 
cinco anos, para facultar que a parte vencedora comprove durante este interregno não 
mais subsistir o estado de pobreza da parte vencida (STJ 4ª Turma, RESP 8.751-SP, Rel. 
Min. Sálvio de Figueiredo, DJU de 11.05.92, p. 6436 e art. 12 da Lei nº 1.060/50). Sem 
custas. P.R.I. Alvorada-TO. 
 

1ª Escrivania Criminal 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo 
AUTOS: 2011.0005.3742-6 – CARTA PRECATÓRIA 
AUTOR: Ministério Público. 
ACUSADO: Eudes Angeli 
ADVOGADO: Dr. Jovino Alves de Souza Neto – OAB/GO e TO 20.560/4541-A 
INTIMAÇÃO: Designado o dia 07 de julho de 2011, às 14:45 horas, para inquirição da 
testemunha de acusação Hélio Gomes Carneiro, nos autos supra. 

  

 

ARAGUAÇU 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
FICAM as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados: 
 
Autos de n. 2006.0000.1648-9/0  
Ação: Busca e Apreensão 
Requerente: Banco Volkswagem S/A 
Adv. Dra. Marinólia Dias dos Reis – OAB/TO n. 1597 
Requerido: João Ferreira da Silva 
INTIMAÇÃO – DESPACHO de fls. 150: "Foi determinada a citação do requerido, por edital 
(fls. 143). O Código de Processo Civil dispõe no artigo 232, inciso II, que o edital será 
publicado no prazo máximo de quinze dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas 
vezes em jornal local, onde houver. Verifico que não foi comprovada a publicação do edital 
na imprensa oficial (fls. 147/9), o que torna nula a citação. Declaro nula a citação e 
determino a sua renovação, devendo observar-se fielmente o disposto no artigo 232, II, do 
C.P.C. Intie-se. Cumpra-se. Araguaçu, 18/maio/2011. Nelson Rodrigues da Silva - Juiz de 
Direito." 
 
Autos de n. 2007.0003.7658-0/0  
Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Títulos c/c Indenização por Danos Morais 
Requerente: Guardion de Sales 
Adv. Dra. Claudinéia Mian Cardoso – OAB/TO n. 613 
Requerido: Locar Veículos Ltda 
INTIMAÇÃO – SENTENÇA de fls. 45: "Diante do exposto, homologo a desistência da ação 
declaratória de inexigibilidade de título, extinguindo-se o processo sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado, oficie ao Cartório de 
Protesto de Títulos desta cidade, noticiando a extinção da ação principal e a cessação da 
eficácia da medida cautelar de sustação do protesto e arquivem-se os autos, procedendo-
se às necessárias baixas. P.R.I.C.Araguaçu, 18/maio/2011. Nelson Rodrigues da Silva - 
Juiz de Direito." 
 

ARAGUAINA 
1ª Vara Criminal 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca 
de Araguaína Estado do Tocantins FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o (a) acusado (a): MARIA 
CRIZANI CAVALCANTE DE SOUSA, “CREUZA”, brasileira, natural de Independência/CE, 
nascida aos 08/11/1967, filha de Francisco Henrique Cavalcante e de Francisca 
Cavalcante Mota, atualmente em local incerto ou não sabido, o qual foi denunciado no 
artigo 155, § 4º, II CPB, nos autos de ação penal nº 2008.0006.7561-6/0 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, aos dezoito dias do mês de maio de 2011. Eu, Horades 
da Costa Messias, escrevente do crime, lavrei e subscrevi. 
 
Edital de Citação com prazo de 15 dias 
 
Francisco Vieira Filho, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca 
de Araguaína Estado do Tocantins FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o (a) acusado (a): 
CARLOS ALBERTO ALVES, brasileiro, natural de Eliseu Martins/PI, nascido aos 
27/03/1973, filho de Raimundo Horácio Alves e Emília Maria Horácio Alves, atualmente em 
local incerto ou não sabido, o qual foi denunciado no artigo 14, Caput, da Lei 10.826/03, 
nos autos de ação penal nº 2011.0000.7030-7/0 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, 
aos dezoito dias do mês de maio de 2011. Eu, Horades da Costa Messias, escrevente do 
crime, lavrei e subscrevi. 
 

Juizado Especial Cível 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Ação: De Cobrança de Honorários – 18.353/2010 
Requerente: Elisa Helena Sene Santos 
Advogada: Elisa Helena Sene Santos OAB/TO 2.096-B 
Recorrido: Karla Ana Francisca Moreira de Oliveira 
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FINALIDADE: INTMAR a advogada reclamante para no prazo de cinco dias 
indicar atual endereço da executada, CPF ou bens da devedora passíveis de 
constrição, sob pena de extinção do processo nos termos do art.53,§4º da lei 
9.099/1995.  
 
Ação: De Cobrança de Honorários Advocatícios – 19.176/2010 
Requerente: Gisele Rodrigues de Sousa 
Advogada: Gisele Rodrigues de Sousa OAB/TO 2.171-A 
Recorrido: Ernesto Julião Almeida Fraga 
FINALIDADE: INTIMAR a parte reclamante da sentença. Parte dispositiva: 
"ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, com arrimo nos 
argumentos acima expendidos e com fundamento no art. 269,1, 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 consequência, 
CONDENO os demandados a pagarem à requerente o valor de RS1.140,00 
(mil cento e quarenta reais), corrigido 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 cus:as e honorários nesta fase art.55 da Lei 9.099/95. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, intime-se para cumprir a 
sentença no prazo de quinze dias, sob pena de incorrer na multa do art.475-J 
do CPC e penhora e avaliação de bens do devedor quantos bastem à garantia 
da dívida". 
 
Ação: De Cobrança de Seguro Obrigatório – 19.499/2010 
Requerente : Deusivan Gonçalves de Sousa 
Advogada: Samira Valéria Davi da Costa  - OAB/MA nº 6.284 
Reclamado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A 
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho- OAB-TO 3678-A 
FINALIDADE: INTIMAR as partes da decisão a seguir transcrita: “Trata se de 
recurso inominado. Negou se seguimento ao recurso em face da deserção, 
tendo em vista que a comprovação do preparo ocorreu fora do prazo do § 1º. 
do art 42 da lei 9.099 95.A parte recorrente pediu  reconsideração do 
despacho alegando equivoco quanto a contagem do prazo. 0 despacho deve 
ser mantido. Com efeito, o prazo e horas deve ser coutado de minuto a minuto, 
iniciando se no primeiro minuto do seu termo aquo e findando se no ultimo 
minuto da hora do seu termo aquo. sendo prorrogado para a primeira hora 
(completa) do primeiro dia imediatamente útil, caso tenha findado em dia sem 
expediente forense. No caso dos autos, o recurso foi protocolado no dia 28 de 
janeiro de 2011. as 17:33 horas, uma sexta feira; iniciando-se o   para  a   
comprovação  do  preparo  as   17:34   horas,   findando- se  na primeira hora 
(completa), do expediente bancário do dia 31/01/2011. uma segunda  feira.   
Entretanto, o preparo fora comprovado no dia 31/01/2011, às 17.00 horas 
Portanto. 07 horas após o fim do prazo para comprovação do preparo, 
Impondo assim, a manutenção do despacho que declarou deserto o 
recurso.ISTO POSTO, indefiro o pedido e mantenho o despacho de ff. 103, eis 
que não houve equívoco com referencia ao despacho anterior Intimem  se”. 
  
Ação: De Indenização Por Cobrança Indevida c/c Danos Morais – 
17.508/2009. 
Requerente: Rossania Burjaque Sousa Turíbio  
Advogado: Richerson Barbosa Lima - OAB/TO nº 2.727 
Recorrido: Losango Promoções de Vendas LTDA. 
Advogado: Murilo Sudré Miranda – OAB-TO 1536 
FINALIDADE: INTIMAR a parte reclamada da sentença: PARTE 
DISPOSITIVA: “ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, com 
espeque no art.269, I ,Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES  os procedentes da requerente  e, em fundamento no art.186 
e 927,ambos do Código Civil, c/c art. 5º,x da Constituição Federal CONDENO 
a demandada pagar á autora o valor  de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) a título 
de reparação por danos morais. Sem custas e honorários nessa fase.Art 5ºda 
Lei 9.099/95. Transitada em julgado fica a requerida desde já intimada para 
cumprir a sentença,sob pena de incorrer na multa prevista no art.475-J, do 
Código de Processo Civil. Publique-se.Registre-se.Intimem-se. Cumprinda a 
sentença, arquivem-se os autos com as devidas baixas”. 
 
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de 
Inclusão de danos...- 18.703/2010 
Requerente : Neyra Renha de Sousa Miranda 
Advogada: Elisa Helena Sene Santos – OAB/TO nº. 2.096 
Requerido : Banco Ibi S.A - Banco Múltiplo /SPC- Associação Comercial de 
São Paulo. 
Advogado: Flávio Sousa de Araújo- OAB-TO 2494-A  
FINALIDADE: INTIMAR as partes da decisão a seguir transcrita: “Trata-se de 
recurso inominado. O recurso foi recebido. A parte recorrida, após intimada, 
alegou a intempestividade do recurso e reconsideração do despacho que o 
admitiu. Assistem razoes a parte recorrida. Com efeito, o recurso foi 
protocolado no decénio legal Art. 42 da lei 9.099/95. Entretanto, o preparo e 
extemporâneo. Consta que o recurso foi protocolado no dia 04/04/2011, às 
17:30 horas, uma terça-feira, fls.79 sendo que o preparo foi comprovado no dia 
07/04/2011, às 16:35 horas fls.86. porlanto, 23:55 minutos após decorridas as 
48 horas do protocolo do recurso. Ressalta se que o prazo em horas é contado 
minuto a minuto, finalizando em dia sem expediente deverá ser prorrogado 
para a primeira hora útil do dia útil seguinte ao fim do prazo de 48 horas. No 
caso dos autos, entre 04 de abril, data do protocolo do recurso e 06 do mesmo 
mês, data em que findou o prazo, houve expediente forense normal nesse 
juízo. Impondo assim, o acolhimento da parte recorrida e consequente 
reconsideração do despacho que recebeu o recurso, declarando-o deserto em 
face do preparo serôdio. Isto posto, com fundamento no § 1º do art. 42 da Lei 
9.099 95. reconsidero o despacho que recebeu n recursc declaro deserto o 
deserto e, em consequência indefiro a remessa dos autos ao segundo grau de 
jurisdição Declaro transitada em julgado em julgado a sentença Intime se a 
parle recorrente”. 

 
Ação: Ordinária de Revisão de Contrato de Financiamento com Pedido de 
Antecipação Parcial da Tutela – 17.997/2010 
Reclamante: Lusandra Brito de Sousa 
Advogado: Sandra Márcia Brito de Sousa – OAB/TO nº. 2261 
Reclamado: Banco Itaucard S/A  
Advogado: Rainer Andrade Marques – OAB/TO nº. 4117 e outro 
FINALIDADE: INTIMAR as partes por seus procuradores da sentença a seguir 
transcrita em sua parte dispositiva: “ISTO POSTO, com arrimo nas disposições 
do art. 269, III, do Código de Processo Civil, homologo o acordo entabulado 
entre as partes e declaro extinto o processo com resolução do mérito, 
determinando o seu arquivamento com as devidas baixas no distribuidor. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo de recurso, arquivem-
se os autos com as devidas baixas”.   
 
Ação: De Execução de Titulo Extrajudicial – 19.962/2010 
Reclamante: Tereza de Fatima da Silva  
Advogado: Ricardo Ramalho do Nascimento – OAB/TO nº. 3692 
Reclamado: Sonia Maria R. S. Sousa 
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora na pessoa do seu procurador para no 
prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se acerca da proposta de fls. 16/17. 
 
Ação: Possessória – 19.918/2010 
Reclamante: Rejania Pedroso de Sousa  
Advogado: Ricardo Ramalho do Nascimento – OAB/TO nº. 3692 
Reclamado: José Natal de Tal  
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora na pessoa do seu procurador para no 
prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se acerca da certidão de fls.21-v, indicando 
precisamente o endereço da parte requerida, sob pena de extinção do feito por 
falta de interesse processual. 
 
Ação: De Cumprimento de Contrato com Obrigação de Não Fazer – 
16.317/2009 
Reclamante: S. M. Coelho  
Advogado: Edesio do Carmo Pereira – OAB/TO nº. 219-B  
Reclamado: Tim Celular   
Advogado: Aliny Costa Silva – OAB/GO nº. 2127 
FINALIDADE: INTIMAR as partes por seus procuradores da sentença a seguir 
transcrita em sua parte dispositiva: “ISTO POSTO, por tudo mais que dos 
autos consta e fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido da requerente, em face da inexistência de 
ilegalidade da conduta da parte requerida. Sem custa e honorários nessa fase. 
Art. 55, da lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em 
julgado a sentença, arquivem-se os autos com as devidas baixas”. 
   
Ação: De Execução de Titulo Executivo Extrajudicial – 18.385/2010 
Reclamante: Wilson Osmundo Neves 
Advogado: Tatiana Vieira Erbs – OAB/TO nº. 3070 
Reclamado: Anatólio Dias Carneiro  
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora da sentença a seguir transcrita em sua 
parte dispositiva: “ISTO POSTO, com arrimo nos argumentos acima 
expendidos, e com fundamentos no art. 794, I, do Código Processo Civil, 
DECLARO EXTINTA a execução, determinando o arquivamento do autos com 
as devidas baixas no distribuidor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Desentranhe-se o titulo e devolva-o ao exequente. Arquivem-se. 
 
Ação: Declaratória de Anulação Contratual c/c Tutela Antecipada – 
19.039/2010 
Reclamante: Iracema Aquino Soares  
Reclamado: Banco Votorantim  
Advogado: Priscila Francisco Silva – OAB/TO nº. 2482-B 
FINALIDADE: INTIMAR a parte reclamada da sentença a seguir transcrita em 
sua parte dispositiva: “ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta, com 
arrimo nos argumentos acima expendidos e com lastro nas disposições dos 
artigos 269, I, c/c art. 4o, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 
PROCEDENTE o pedido da requerente e em consequência declaro nulo o 
contrato em razão da inexistência da relação jurídica dele decorrente entre a 
autora e o requerido, tendo em vista que o requerido não juntou provas de que 
a requerente tenha efetivamente contratado os empréstimos. Ratifico desde já 
a decisão de antecipação de tutela deferida às ff. 22, determinando o 
cancelamento dos contratos e extinção do débito com referência à requerente. 
Determino ainda a restituição dos valores cobrados Indevidamente corrigidos 
pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do manejo da ação e da 
citação respectivamente. Ficando a autora incumbida de provar demonstrar os 
valores descontados. Considerando, entretanto, que a requerente afirmou em 
seu depoimento nos autos 18.897/2010 Considerando, entretanto, que a 
requerente alega que os empréstimos foram feitos de forma fraudulenta pelo 
seu neto DANIEL, que seja enviado cópias do depoimento da requerente para 
a Delegacia de Polícia, para instaurar Inquérito Policial para apurar a possível 
ocorrência de crimes de estelionato praticados de pelo neto da autora e, 
verificar inclusive a se há participação da demandante nos fatos. Informe no 
ofício o endereço da autora para poder localizar o seu neto DANIEL. Sem 
custas e honorários nesta fase. Art. 55, da lei 9.099/95. Transitada em julgado, 
fica o requerido intimado desde já para cumprir a sentença no prazo de 15 
dias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumprida a sentença, arquivem-se 
os autos com as devidas baixas.” 
 
Ação: Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de 
Tutela – 18.634/2010 
Recorrente: Passo a Passso Comercio de Calçados e Confecções    
Recorrido: Dal Ponte e Cia LTDA  
Advogado: Priscila Francisco Silva – OAB/TO nº. 2482-B 
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FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: De Indenização de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes 
– 17.654/2009 
Recorrente: Zanchettur Agência de Viagens e Turismo 
Recorrido: Wallace Delamagna Santana 
Advogado: Raimundo José Marinho Neto – OAB/TO nº. 3723 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: Declaratória de Inexistência de Debito c/c Danos Morais com 
Pedido de Antecipação de Tutela – 18.065/2010 
Recorrente: Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios    
Recorrido: Raimundo Ferreira da Silva  
Advogado: Philippe Bittencourt – OAB/TO nº. 1073 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: De Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de 
Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada – 18.089/2010 
Recorrente: LC Comercial de Calçados e Confecções LTDA-ME 
Recorrido: Dal Ponte e CIA LTDA 
Advogado: Poliana Marazzi Bandeira – OAB/TO nº. 4496 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: Declaratória de Inexistência de Debito c/c Danos Morais com 
Pedido de Antecipação de Tutela – 18.395/2010 
Recorrente: Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios    
Recorrido: Teresinha Rocha de Carvalho  
Advogado: Letícia Aparecida Barga Santos Bittencourt – OAB/TO nº. 2179-B 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: De Indenização – 18.835/2010 
Recorrente: Manoel Pereira Amorim 
Recorrido: Banco BMG 
Advogado: Aluízio Ney Magalhães Ayres – OAB/TO nº. 1982-A 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: De Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais – 
17.042/2009 
Recorrente: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
Advogado- Jacó Carlos Silva Coelho- OAB-TO 13.721 
Recorrido: Neli Ângela Fernandes da Silva 
Advogado: Orlando Dias Arruda – OAB/TO nº. 3470 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: De Indenização de Seguro Obrigatório DPVAT – 18.965/2010 
Recorrente: Companhia Excelsior de Seguros 
Advogado- Jacó Carlos Silva Coelho- OAB-TO 13.721 
Recorrido: Luciana Carvalho Carneiro 
Advogado: Claudia Fagundes Leal – OAB/TO nº. 4552 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: De Cobrança de Seguro Obrigatório – 18.219/2010 
Recorrente: Companhia Excelsior de Seguros 
Advogado- Jacó Carlos Silva Coelho- OAB-TO 13.721 
Recorrido: Rita Bandeira de Araújo 
Advogado: Riths Moreira Aguiar – OAB/TO nº. 4243 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: De Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT – 19.722/2010 
Recorrente: José Fausto de Souza 
Advogado: Nelito Alves de Sousa- OAB-MA 10.101 
Recorrido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
Advogado: Julio César de Medeiros – OAB/TO nº. 3595-B 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões.  
 
Ação: De Cobrança de Seguro Obrigatório – 19.927/2010 
Recorrente: Luiz Carlos da Silva 
Advogado: Nelito Alves de Sousa- OAB-MA 10.101 
Recorrido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
Advogado: Julio César de Medeiros – OAB/TO nº. 3595-B 
FINALIDADE: INTIMAR a parte recorrida para no prazo de 10 dias apresentar 
contrarrazões. 
 

Juizado Especial da Infância e Juventude 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos  Nº 2009.0003.0702-0/0 – Infração Administrativa 
Requerente: Ministério Público 
Requerido:  E. DO C. P. 

ADVOGADO: Dr. Alexandre Garcia Marques – OAB-TO/1874 
Intimação do Despacho. “........Assim, torna-se devida à aplicação da pena de 
multa prevista no artigo 249 do Estatudo da Criança e do Adolescente a 
recorrente. No que tange ao valor da multa aplicada, esta foi fixada no mínimo 
lega, conforme artigo 249 do ECA. Posto isto, mantenho a sentença por seus 
próprios e jurídicos fundamentos.  Remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de 
Justiça, com as cautela de praxe.  
 

ARAGUATINS 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2010.0009.9491-8 e/ou 2.224/10 
Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c ação de 
Indenização por Danos Materiais 
Requerente: PARÓQUIA SÃO VICENTE FERRER DE ARAGUATINS 
representada por  EDSON NEVES ALVES DE SOUSA 
Advogado: Dr. Rodrigo Dourado Martins Belarmino OAB-TO 4264 
Requerido: ARTE SACRA NICOLINI 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes e advogados constituídos intimados para 
comparecerem a Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento  
remarcada para o dia 04/08/2011, às 14:00 horas a ser realizada na sala das 
audiência do Fórum local, na Rua Álvares de Azevedo, nº 1019, centro. 
 

1ª Escrivania Criminal 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
Autos de Inquérito Policial nº 2005.0002.8191-5/0 
Indiciado: José Oscar Guimarães Neto 
Vítima: Júlio Lima Oliveira 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA ‘(...) Analisando o Inquérito Policial, caso entenda o 
Promotor de Justiça, não existe elementos para propositura da Ação Penal 
poderá pedir o arquivamento, foi o que ocorreu neste caso, portanto, 
reconheço que razão assiste ao Ministério Público. Isto Posto, acolho o 
parecer Ministerial, determinado o arquivamento destes autos de Inquérito 
policial com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se, 
Araguatins”, 23 de maio de 2011, (a) Dra. Nely Alves da Cruz – Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito desta Comarca de Araguatins, 
Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o 
presente Edital com prazo de vinte (20) dias virem, ou dele tiver conhecimento, 
que neste Juízo corre seus trâmites legais, uma Ação Penal, nº  
2009.0005.0013-0, que a Justiça Pública move contra a ré: FRANCISCA 
ROSA CONCEIÇÃO SIQUEIRA, brasileira, solteira, do lar, natural de Capitão 
Poço-PA, nascido aos 18/02/1959, filha de Venceslaw Bispo Marte e Maria 
Rosa Conceição, o presente para INTIMA-LO a comparecer perante este 
Juízo, no Auditório das Promotorias de Justiça, desta cidade, situado a Praça 
da Bandeira, s/nº, centro, no dia 16/06/2011, às 09:00 horas, a fim de assistir 
ao Julgamento dos autos supra, oportunidade em que será submetido a novo 
interrogatório. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, 
Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e 
onze (23/05/2011). Eu, (Mª Fátima C. de Sousa Oliveira), Escrivã Judicial, 
lavrei o presente. Nely Alves da Cruz- Juíza de Direito. 
 

ARAPOEMA 
1ª Escrivania Cível 

 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS 
 
AUTOS Nº 2011.0003.4787-2 
O Doutor Rosemilto Alves de Oliveira, Juiz de Direito da Vara de Família, 
Sucessões , Infância e Juventude, desta Comarca de Arapoema – To., na 
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que por este meio CITA, JOAQUIM TOMÉ 
MENDES, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado em lugar 
incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente Ação de Divórcio 
Direto Litigioso, Autos nº 2011.0003.4787-2 (1313/11), proposta por ITELVINA 
SOARES MENDES, brasileira, casada, aposentada, residente e domiciliada na 
Rua Minas Gerais, nº. 1357, centro, na Cidade de Arapoema, Estado do 
Tocantins, intimando-o a comparecer na audiência de conciliação, que será 
realizada no dia 01 de junho de 2011, às 14h e 30min, cientificando-o que terá 
o prazo de 15 (quinze) dias, a partir daquela data para contestar, sob pena de 
revelia, nos termos do r. despacho a seguir transcrito: “Defiro os benefícios da 
Assistência Judiciária.  Cite-se o requerido, via edital, com prazo de 20 (vinte) 
dias, de todos os termos da presente ação, intimando-o a comparecer na 
audiência de conciliação, a qual designo para o dia 1º/06/2011, às 14h e 
30min, cientificando-o que caso não compareça ou comparecendo não seja 
possível a conciliação ou transação, o mesmo poderá contestar a presente 
ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei. Intime-se. Notifique-
se. Cumpra-se. Arapoema, 04 de abril de 2011. Rosemilto Alves de Oliveira. 
Juiz de Direito”. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o M.M. 
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juiz que fosse expedido o presente Edital que será publicado no Diário da 
Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, aos doze dias do 
mês de maio do ano dois mil e onze (12/05/2011). Eu _____________, Volnei 
Ernesto Fornari, Escrivão, digitei e subscrevi. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Escrivania Criminal 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Fica procurador abaixo nominado devidamente intimado através deste 
expediente, dos atos processuais abaixo para as providências que se fizerem 
necessárias. 
 
 PROCESSO Nº 350/2000. AÇÃO PENAL. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. ACUSADO: JOSÉ DA CONCEIÇÃO. Advogado(s)(as): Doutor 
SILVESTRE GOMES JÚNIOR,  inscrito na OAB/TO sob nº 630-A, com 
Escritório Profissional, sito na cidade de Axixá do Tocantins-TO.. SENTENÇA: 
“...Observo que o acusdo foi condenado pelo Tribunal do Júri Popular desta 
Comarca à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, bem como que ocorreu o 
trânsito em julgado da sentença para o Ministério e para a Defensoria Pública. 
Outrossim, observo que entre a data da pronúncia (24/04/2001) e a da 
condenação em Plenário do Egrégio Tribunal do Júri (19/11/2009) 
transcorreram mais de 8 (oito) oito anos. Veja-se, in casu, a prescrição da 
pena em concreto ocorre em 8 (oito) anos, pois o último marco interruptivo da 
prescrição antes da condenação ocorreu em 24/04/2001,  de forma que a 
prescrição somente não teria ocorrido se o acusado tivesse sido condenado a 
uma pena restritiva de liberdade superior a 4 (quatro)anos. Ora, tendo em vista 
a pena em concreto aplicada ao acusado, bem como o disposto no artigo 110 
em combinação com o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, torna-se 
inexorável o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado, ante a 
ocorrência da prescrição da pena em concreto. III – CONCLUSÃO. Ante o 
exposto, declaro extinta a punibilidade do denunciado JOSÉ DA CONCEIÇÃO, 
vulgo “ZEZÃO”, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, 
inciso IV e 110, todos do Código Penal...Augustinópolis-TO, 23 de maio de 
2011. Erivelton Cabral Silva, Juiz de Direito Substituto”. 
 

AURORA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
 
Autos n.°2011.0005.2808-7. 
Ação: Exceção de Incompetência. 
Excipiente: Wilson Frota. 
Advogado: Dr. Richard Fernandes Fagundes. 
Excepto: Eliane Rodrigues Frota. 
FINALIDADE: Fica o advogado da parte autora INTIMADO para tomar 
conhecimento da sentença de fls.07/09, cujo DISPOSITIVO segue transcrito: 
“Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da exceção de incompetência, 
diante dos motivos alhures mencionados, por ser manifestamente 
improcedente, com base no art. 3010 do Código de Processo Civil. À 
contadoria para os cálculos das custas judiciais. Intime-se o excipiente para o 
pagamento das custas, no prazo de 10 (dias), sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após as formalidades legais, 
arquivem-se. Cumpra-se. Aurora Tocantins – TO, 23 de maio de 2011.” (as) 
Antonio Dantas de Oliveira Júnior – Juiz de Direito. 
 
Autos nº 2011.0004.2376-5 
Ação: Reintegração de Posse 
Requerente: Município de Combinado-TO e outros 
Advogado do requerente: Dr. Eurivaldo de Oliveira Franco 
Requeridos: José dos Santos Lima e Maria Vieira Lima 
FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora, Dr. Eurivaldo de Oliveira 
Franco, para comparecer perante este juízo sito à Rua Rufino Bispo, s/nº, 
Centro, Aurora do Tocantins-TO, no dia 25 de maio de 2011, às 13h30min, 
para participar da audiência de justificação prévia designada 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 
INTERDIÇÃO. 

O DOUTOR ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito 
da Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na forma da lei. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo foi declarada a INTERDIÇÃO de Eduardo dos Reis Ribeiro, nascido aos 
22/11/72, natural de João Pinheiro/ MG, tendo sido registrado no Cartório de 
Registro de Civil de Pessoas Naturais de Brasilândia/MG, filho de Lina Maria 
Ribeiro, residente e domiciliado na Av. Palmas, centro, Combinado -TO, 
portador de deficiência mental, incapaz de reger sua própria vida, sendo-lhe 
nomeada CURADORA, sua genitora, Sr.ª Lina Maria Ribeiro, nos autos de 
Interdição de nº 2011.0001.7221-5, onde é requerente Lina Maria Ribeiro. 
Tudo de conformidade com a sentença de fls.32/33 a seguir transcrita: “LINA 
MARIA RIBEIRO, requereu a interdição de EDUARDO DOS REIS RIBEIRO, 
qualificado nos autos, com fundamento no artigo 1.177 e seguintes do Código 
de Processo Civil. Designada audiência de interrogatório, fora tomado o 
depoimento do interditando. O Representante do Ministério Público 

apresentou, oralmente, concordância com a interdição, nos termos do artigo 
1.182 do Código de Processo Civil, aduzindo que a anomalia do interditando é 
evidente. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação de Interdição 
proposta por Lina Maria Ribeiro em face de Eduardo dos Reis Ribeiro. Mister 
se faz esclarecer que a interdição é o encargo conferido a alguém para cuidar 
da pessoa e do patrimônio de quem não pode fazê-lo por si, em razão de 
alguma incapacidade. No presente caso, a interditante tem legitimidade para o 
ajuizamento da referida ação, pois encontra-se, com previsão no artigo 1178. 
inciso I, do Código de  Processo Civil. No meu sentir, não há dúvida da 
existência de distúrbio psiquiátrico no interditando, diante do seu interrogatório, 
de atestados médico acostados aos autos, às fls. 10/16, como também diante 
da visibilidade, perfeitamente constatada, de anomalia que incorre o 
interditando. Assim, não visualizo, sob pena de procrastinar o trâmite 
processual, prejudicando o próprio interditando, a necessidade da realização 
de perícia médica. A interdição é um procedimento especial de jurisdição 
voluntária por meio do qual se busca obter a certeza e o grau de incapacidade 
de uma pessoa, o que, no presente caso, está demonstrado, na medida em 
que o interditando não conseguiu responder nenhuma pergunta formulada, a 
não ser por alguns gestos, bem como perdeu a coordenação motora e é 
perfeitamente perceptível a falta de condições do interditando, por exemplo, a 
realizar atos e negócios da vida civil, a não ser com um representante. Assim 
sendo, como o interditando não possui cônjuge ou companheira, o encargo da 
curatela deve ser atribuído a sua mãe, a interditante, pois é uma pessoa capaz 
e idônea. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para decretar 
a interdição do requerido, ao tempo em que nomeio como sua curadora, para a 
prática dos atos da vida civil, sua genitora Lina Maria Ribeiro. Proceda-se à 
inscrição desta sentença no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do 
município de Combinado/TO e publique-se pela imprensa local e pelo órgão 
oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital 
os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição e os limites da 
curatela, conforme artigo 1.184 do Código de Processo Civil. A curadora 
deverá prestar o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 
art.1.187 e seguintes do Código de Processo Civil. Sem custas, nem 
honorários advocatícios, diante do benefício da Justiça Gratuita. Publicada em 
audiência. Registre-se. Desde já saem às partes intimadas. Após, o trânsito 
em julgado, arquivem-se. (as) Antonio Dantas de Oliveira Júnior/Juiz de 
Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será 
publicado no Diário da Justiça por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e 
afixado no placar do fórum local, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 15 dias do mês de abril do ano 
de dois mil e onze (15/04/2011).Eu,(Zulmira da Costa Silva), Escrevente do 
Cível, digitei e assino.(as) Antonio Dantas de Oliveira Júnior-Juiz de Direito 

COLINAS 
Diretoria do Foro 

PORTARIA Nº. 17 /2011 
 
A Exma. Sra. Dra. GRACE KELLY SAMPAIO, Juíza de Direito Diretora do 
Foro desta Comarca de Colinas do Tocantins, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei, etc., 
 
CONSIDERANDO solicitação da Juíza de Direito UMBELINA LOPES 
PEREIRA, Titular do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL desta 
Comarca de Colinas do Tocantins/TO; 
 
RESOLVE: 
 
 Art. 1º - RESTABELECER apenas o PROTOCOLO DO JUIZADO Especial 
Cível e Criminal a partir do dia 23/05/2011, continuando SUSPENSO o 
respectivo atendimento externo, tal como estabelecido na Portaria nº 11/2011 
desta Diretoria. 
 
 Art. 2º - Encaminhe-se cópia desta Portaria, para o devido conhecimento, aos 
seguintes órgãos: 

•         Corregedoria-Geral da Justiça; 
•         Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
•         Subseção da OAB-TO em Colinas do Tocantins-TO; 
•         Promotoria de Justiça desta Comarca; 
•         Defensoria Pública desta Comarca; 
•         Procuradoria Geral do Estado; 
•         Procuradoria Federal no Estado do Tocantins; 
•         Procuradoria da Fazenda Nacional no Tocantins. 
•         Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se. 

 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins-TO, 
GABINETE DA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO, aos 20 dias do 
mês de maio do ano de 2011. 
 

GRACE KELLY SAMPAIO 
Juíza de Direito Diretora do Foro 

 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos: nº. 2010.0001.6543-1 Ação:Ordinária de Cobrança ML. 
Exequente: Banco da Amazônia S.A.  
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Advogado: Dr. Antonio dos Reis Calçado júnior, OAB – TO 2.001, Keyla Márcia Gomes Rosal, 
OAB-TO 2.412, Eliane Ayres Barros, OAB-TO 2.402 e José Frederico Fleury Curado Brom, 
OAB –TO 2.943. 
Executado: Gomes e Mciel LTDA, Paulo Roberto Rodrigues Maciel e Bruna Feliciano Gomes. 
Advogado: Não constituído. 
INTIMAÇÃO: ao Exequente via de seus Advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias 
fornecer cópias dos documentos necessários para citação dos executados.  
 
Autos: nº. 2008.0008.7145-8 Ação: Reparação de Dano ML. 
Requerente: Valdemir Divino da Silva. 
Advogado: Dr. José Marcelino Sobrinho, OAB – TO 524. 
Requerido: CELTINS – CIA de Energia Elétrica do Estado do Tocantins. 
Advogado: Walter Ohofugi Júnior, OAB – TO 932-A.INTIMAÇÃO: as partes via de seus 
Advogados, para no PRAZO sucessivo de 10 (dez) dias apresentarem seus memoriais a 
começar pela parte autora. 
 

2ª Vara Cível 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 565/11 – IV 
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2010.0007.8913-3/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
REQUERENTE: CARAMURU ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADO: Dra Divina Márcia Pereira da Costa Caixeta  OAB-SP 198.966 
REQUERIDO: RR RAÇÕES BIOTECNOLOGIA LTDA  
INTIMAÇÃO/” Fica a parte autora por sua advogada intimada para manifestar 
interesse no prosseguimento do feito no prazo de dez (10) dias, pena de extinção 
e arquivamento”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 564/11 – IV 
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2008.0002.0763-9/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
REQUERENTE: MANAH S/A 
ADVOGADO: Dr. Marcos Antonio de Sousa OAB-TO 834 
REQUERIDO: M.C. DA SILVA AGROPECUÁRIA LTDA  
INTIMAÇÃO/DESPACHO:“...Intime-se o exeqüente para se manifestar, 
requerendo o que de direito, no prazo de dez dias, pena de extinção e 
arquivamento.. Colinas do Tocantins, 11 /04/ 2011. (ass) Etelvina Maria Sampaio 
Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 563/11 – IV 
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2009.0004.0872-1/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO FORÇADA 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: Dr. Osmarino José de Melo , OAB/TO 779-B  
REQUERIDO: WAGNER F. DOS SANTOS e outro 
INTIMAÇÃO/DESPACHO:“...Intime-se o Banco exeqüente para em 10 dias 
manifestar- se sobre a certidão de fls. 17 verso, indicando bens à penhora, sob 
pena de extinção e arquivamento.. Colinas do Tocantins, 07 /04/ 11. (ass) 
Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 562/11 – IV 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2007.0002.5474-4/0 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
REQUERENTE: SUPERMERCADO DEUS É GRANDE  
ADVOGADO: Dr. Darlan Gomes Aguiar, OAB/TO 1625 
REQUERIDO: DANIEL DA SILVA LOPES 
ADVOGADO: Dr. Antonio Jaime Gomes de Azevedo OAB/TO 1749 
INTIMAÇÃO/DESPACHO:“Intime-se as partes sobre o laudo de avaliação de fls. 
29, para se manifestarem em 05 dias. No mesmo ato seja intimado o credor para 
se manifestar sobre o seu interesse em ADJUDICAR os bens penhorados, a fim 
de se ultimar a  execução, isso porque o art. 647 do CPC contempla em primeiro 
lugar a adjudicação e, somente após a alienação particular e,  somente após a 
arrematação. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 07 de abril de 2011. (ass) 
Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 561/11 – IV 
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2006.0005.0059-3/0 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: VALDELICE NUNES GOMES  
ADVOGADO: Dr. Jadson Cleyton dos Santos Sousa, OAB/TO 2236 e outro 
REQUERIDO: INSS 

INTIMAÇÃO/DESPACHO:“Intime-se a requerente para requerer o cumprimento 
da Sentença, no prazo de seis meses, pena de arquivamento, bem como 
informar se o benefício foi implantado. Colinas do Tocantins, 27/04/2011. (ass) 
Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 544/11 – R  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2009.0011.0220-0/0 
AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
REQUERENTE: CLEIVANE PERES DOS REIS 
ADVOGADO: Dr. José Hobaldo Vieira, OAB/TO 1.722 
REQUERIDO: FECOLINAS 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Ante o exposto, nos termos do art. 257 do CPC 
determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO dos presentes autos, ao 
tempo em que determino o arquivamento do feito. P.R.I. Colinas do Tocantins, 
27 de abril de 2011. (ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 543/11 – R  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2010.0012.0262-4/0 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 
ADVOGADO: Dr. Paulo Henrique Ferreira, OAB/TO 4.626 
REQUERIDO: NEURIVAN LEAL DE SOUSA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, ausentes 
requisitos processuais de validade e existência da relação jurídica processual, 
ao tempo em que JULGO EXTINTOS os presentes autos, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, inc. I do Código de Processo Civil. Sem custas 
processuais, posto já terem sido antecipadas, aliado ao fato de que o processo 
sequer saiu de seu nascedouro. Deixo de condená-lo em honorários 
advocatícios em razão de não ter restado estabelecida a angularização 
processual. Após as baixas necessárias, arquivem-se os presentes autos. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Colinas do Tocantins, 26 de abril de 2011. 
(ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 542/11 – R  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2008.0007.5122-3/0 
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
REQUERENTE: DIBENS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A 
ADVOGADO: Dr. Marcio Rocha, OAB/GO 16.550 
REQUERIDO: ROSILENE GOMES BEZERRA 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...No caso, a ré sequer foi citada, pelo que 
dispensada a sua oitiva sobre o pedido, pelo que HOMOLOGO O PEDIDO DE 
DESISTÊNCIA formulado pelo autor, ao tempo em que JULGO EXTINTOS OS 
PRESENTES AUTOS, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, II do 
CPC, determinando o seu arquivamento, independentemente do trânsito em 
julgado. As custas remanescentes porventura existentes ficarão à cargo do autor 
(art. 26 CPC). Deixo de condená-lo em honorários advocatícios em razão de não 
ter restado estabelecida a angularização processual. P. R. Intime-se. Colinas do 
Tocantins, 19 de outubro de 2010. (ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza 
de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 540/11 – Val  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimado da sentença abaixo 
relacionada: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2009.0011.3930-9/0 
Ação: Retificação de Registro Civil 
REQUERENTE: Luiza da Silva Carvalho  
ADVOGADO: Dr. Marcos Antonio de Sousa OAB/TO 834 
INTIMAÇÃO/Sentença:”Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 
determinando a retificação no assento de registro civil da Requerente Luiza da 
Silva Carvalho, lavrado no livro A - nº 04, fls. 201v, sob nº 2.002, do Cartório 
de Registro Civil da cidade de Nova Olinda – TO, para ficar constando que a 
cidade onde nasceu a requerente localiza-se no Estado do Piauí (Jaicós – PI), 
estendendo-se tal alteração ao seu registro de casamento, lavrado no CRC 
desta circunscrição, sob o nº 3293, Livro B.17, fls. 160.Independentemente do 
trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE os respectivos mandados de averbação, 
para o CRC de Nova Olinda/TO e Colinas do Tocantins/TO. Após, observadas 
as formalidades legais, arquive-se os autos.Deixo de condenar a autora ao 
pagamento de custas processuais em razão de ser beneficiária da justiça 
gratuita. Sem honorários advocatícios por se tratar de feito de jurisdição 
voluntária.P. R. I.Colinas do Tocantins, 10 de fevereiro de 2011.Etelvina Maria 
Sampaio Felipe. Juíza de Direito. 2ª Vara Cível. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 539/11 – Val  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimado da sentença abaixo 
relacionada: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2008.0008.0624-9/0 
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Ação: Notificação Judicial  
REQUERENTE: Habitat  
ADVOGADO: Dr. Fernando Carlos Fiel de Vasconcelos Figueiredo OAB/TO 
1.754 
REQUERIDO: Maria de Jesus da Silva da Cruz e de Edivaldo Patrício da Cruz  
INTIMAÇÃO/Sentença: “Ante o exposto, por ter sido satisfeita a pretensão da 
autora, com a quitação integral do débito que deu origem a presente ação, 
JULGO EXTINTOS os presentes autos como resolução do mérito, nos termos 
do art. 269, II do Código de Processo Civil.Condeno os requeridos ao 
pagamento das custas processuais. Condeno-os, ainda, ao pagamento dos 
honorários advocatícios, estes fixados com esteio no §4º do art. 20 do Codex. 
É que, não se tratando de sentença condenatória, fica o julgador liberado da 
observância dos limites máximos e mínimos estabelecidos no artigo 20, §3º, 
do CPC, podendo-se valer de outros parâmetros para a fixação de honorários, 
desde que observados os critérios apontados pelo artigo 20, parágrafo quarto, 
do referido Diploma Processual Civil. Assim, levando em conta que o trabalho 
exercido pelo patrono da autora cingiu-se à inicial, não lhe exigindo a matéria 
estudo acirrado, tenho por justo o arbitramento dos honorários em R$ 1.000,00 
(um mil reais). No entanto, como se observa dos autos, os requeridos são 
beneficiários do Programa de Moradia Habitat, o qual destina-se à construção 
de residências para famílias de baixa renda, o que por si só confirma o caráter 
de beneficiários da justiça gratuita dos requeridos. Em decorrência disso, a 
exigibilidade das verbas acima determinadas fica suspensa nos termos do 
parágrafo 2º do art. 11 e art. 12 da Lei 1.060/50.EXPEÇA-SE o respectivo 
Alvará para levantamento da importância acima citada, depositada em nome 
da autora, com os acréscimos porventura existentes, independentemente de 
prestação de contas.Após as baixas necessárias, arquivem-se os presentes 
autos.P. R. I.Colinas do Tocantins, 14 de março de 2011.Etelvina Maria 
Sampaio Felipe.Juíza de Direito.2ª Vara Cível  
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 516/11 – R  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2010.0012.0246-2/0 
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO 
REQUERENTE: BANCO FINASA S/A 
ADVOGADO: Dr. Humberto Luiz Teixeira, OAB/GO 29.795 
REQUERIDO: EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, ausentes 
requisitos processuais de validade e existência da relação jurídica processual, 
ao tempo em que JULGO EXTINTOS os presentes autos, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, inc. I do Código de Processo Civil. Sem custas 
processuais, posto já terem sido antecipadas, aliado ao fato de que o processo 
sequer saiu de seu nascedouro. Deixo de condená-lo em honorários 
advocatícios em razão de não ter restado estabelecida a angularização 
processual. Após as baixas necessárias, arquivem-se os presentes autos. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Colinas do Tocantins, 26 de abril de 2011. 
(ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 515/11 – R  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2007.0005.7179-0/0 
AÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS 
REQUERENTE: MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA 
ADVOGADO: Dr. Meire A. Castro Lopes, OAB/TO 3.716 e outros 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Ante o exposto, com fulcro nos arts. 66, 71, caput; 
71, § 1º; 54; 78, XV; 58, § 2º, todos da Lei n. 8.666/93 c/c art. 944 do CC, julgo 
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Condeno a autora 
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo 
moderadamente em R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais), com base no art. 
20, § 4º, do Código de Processo Civil. Resolvo o mérito da lide, com base no art. 
269, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, pagas as custas processuais e 
feitas as comunicações de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Colinas do Tocantins, 14 de abril de 2011. (ass) José Eustáquio de 
Melo Júnior – Juiz de Direito Substituto”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 527/11 – Val  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimado da sentença abaixo 
relacionada: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2011.0003.1038-3/0 
Ação: Reintegração de Posse 
REQUERENTE: Toyota Leasing do Brasil S.A Arrendamento Mercantil    
ADVOGADO: Dra. Maria Lucília Gomes OAB/TO 2.489 
    Dra. Simony Vieira de Oliveira OAB/TO 4.093 
REQUERIDO: Navarro e Santana e Cia Ltda  
INTIMAÇÃO/Sentença: “Ante o exposto, JULGO EXTINTOS os presentes 
autos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de 
Processo Civil.Sem custas processuais, posto já terem sido antecipadas, 
aliado ao fato de que o processo sequer saiu de seu nascedouro. Deixo de 
condená-la em honorários advocatícios em razão de não ter restado 
estabelecida a angularização processual.Após as baixas necessárias, 
arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Colinas do 
Tocantins, 28 de abril de 2011.Etelvina Maria Sampaio Felipe.Juíza de 
Direito.2ª Vara Cível 

 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 514/11 – R  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2010.0004.8361-1/0 
AÇÃO: RETIFICAÇÃO 
REQUERENTE: APARECIDA MARIA VENANCIO 
ADVOGADO: Drª. Flaviana Magna de Sousa Silva Rocha, OAB/TO 2.268  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Face ao exposto, acatando o parecer ministerial,  
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando a RETIFICAÇÃO NO 
ASSENTO DE NASCIMENTO da requerente APARECIDA MARIA VENÂNCIO, 
lavrado sob o n° 2.287, fls. 20 verso, Livro A-05 junto ao CRC da cidade de 
Pequizeiro / TO, para nele INSERIR o nome de sua genitora como sendo ANA 
MARIA LIMA VENÂNCIO. Independentemente do trânsito em julgado, expeça-
se mandado de averbação. Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo para promover a alteração à margem do registro civil de 
no. 37.110.188-8, expedido em 20∕09∕2000. De igual modo, oficie -se À 
Delegacia da Receita Federal para promover a alteração ora determinada à 
margem dos registros do CPF 414.313.321-00 e após, observadas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários por ser a 
autora beneficiária da Justiça Gratuita e por se tratar de feito de jurisdição 
voluntária. P.R.I. Colinas do Tocantins – TO, 21 de março de 2011. (ass) 
Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 513/11 – R 
  
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2008.0006.0264-3/0 
AÇÃO: RESTAURAÇÃO DE REGISTRO 
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM 
BOSCO DE TUPIRATINS/TO 
ADVOGADO: Dr. Darlan Gomes Aguiar, OAB/TO 1.625  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Ante o exposto, acatando o parecer ministerial, 
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela requerente para determinar 
à registradora e notária interina do CRI e Anexos de Itapiratins, que proceda 
ao RESTAURAÇÃO∕RETIFICAÇÃO dos registro dos atos constitutivos da 
Associação de Apoio da Escola Municipal Dom Bosco, no Livro “A” (art. 116, I 
da Lei de Registros Públicos), com os requisitos previstos nos artigos 120 a 
121 da citada lei, ressalvadas as situações jurídicas existentes anteriormente, 
a partir de 27/08/2001. Em seguida lance-se as averbações concernentes as 
eleições de diretoria referentes as atas de no. 01 e 02. Em conseqüência, 
JULGO EXTINTOS os presentes autos, com resolução do mérito, nos termos 
do art. 269, I do CPC e, em conseqüência determino o imediato arquivamento 
do feito. Sem custas por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, aliado ao 
fato de que não deu causa à propositura da presente. Sem honorários 
advocatícios por se tratar de feito de jurisdição voluntária. Sirva cópia da 
presente como MANDADO, que deverá ser acompanhada de cópia da inicial, 
procuração e cópias das atas de fls. 06∕18 a fim de que a sra. Of icial proceda-
se o cumpra-se,  independentemente de trânsito em julgado. Faça a sra. 
notária constar que o registro foi efetuado em atenção a presente decisão 
judicial, com as ressalvas acima especificadas. Intime-se a requerente para 
apresentar o original dos Estatutos a fim de ser submetido a registro 
diretamente junto ao CRI e Anexos de Tupiratins, a fim de serem feitas as 
retificações ora determinadas, bem como das atas de eleição das diretorias, 
quais sejam as de no. 01 e 02 e outras que porventura tenha ocorrido 
posteriormente. P.R.I. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 24 de março de 2011. 
(ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 526/11 – Val  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimado da sentença abaixo 
relacionada: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
AUTOS nº 2008.0009.1766-0/0 
Ação: Busca e Apreensão 
REQUERENTE: Banco Itaúcard S/A    
ADVOGADO: Dra. Núbia Conceição Moreira OAB/TO 4.311 
REQUERIDO: Deuziran Alves Rodrigues  
INTIMAÇÃO/Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 
declarar rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor o domínio e a 
posse plena e exclusiva do bem descrito inicialmente, cuja apreensão liminar 
torno definitiva, levantando-se o depósito judicial e sendo facultada a venda 
pelo autor, na forma do mencionado Decreto-Lei, ficando desde já o autor 
autorizado a proceder a sua venda extrajudicial, caso queira. Autorizo, 
também, a expedição de novo certificado de registro de propriedade em nome 
do credor ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da alienação fiduciária, 
conforme preceitua o artigo 3º, § 1º do Decreto – Lei nº 911/69, com as 
modificações introduzidas pela a Lei nº 10.931/04.Em consequência, JULGO 
EXTINTOS os presentes autos, com resolução do mérito, nos termos do art. 
269, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 
sobre o valor do débito.Após, as baixas necessárias e, observadas as 
formalidades legais arquivem-se os autos.P.R.I.Colinas do Tocantins, 27 de 
abril de 2011.Etelvina Maria Sampaio Felipe.Juíza de Direito.2ª Vara Cível. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 512/11 – R  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
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AUTOS nº 2008.0008.2460-3/0 
AÇÃO: RESCISÃO CONTRATUAL 
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO HABITAT 
ADVOGADO: Dr. Fernando Carlos Fiel de Vasconcelos Figueiredo, OAB/TO 
1.754 
REQUERIDOS: GILMAR CANDICO DA SILVA E SUELMA MARIA DE 
CERQUEIRA SANTOS SILVA  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Ante o exposto, por ter sido satisfeita a pretensão 
da autora, com a quitação integral do débito que deu origem a presente ação, 
JULGO EXTINTOS os presentes autos como resolução do mérito, nos termos 
do art. 269, II do Código de Processo Civil. Condeno os requeridos ao 
pagamento das custas processuais. Condeno-os, ainda, ao pagamento dos 
honorários advocatícios, estes fixados com esteio no §4º do art. 20 do Codex. 
É que, não se tratando de sentença condenatória, fica o julgador liberado da 
observância dos limites máximos e mínimos estabelecidos no artigo 20, §3º, 
do CPC, podendo-se valer de outros parâmetros para a fixação de honorários, 
desde que observados os critérios apontados pelo artigo 20, parágrafo quarto, 
do referido Diploma Processual Civil. Assim, levando em conta que o trabalho 
exercido pelo patrono da autora cingiu-se à inicial, não lhe exigindo a matéria 
estudo acirrado, tenho por justo o arbitramento dos honorários em R$ 1.000,00 
(um mil reais). No entanto, como se observa dos autos, os requeridos são 
beneficiários do Programa de Moradia Habitat, o qual destina-se à construção 
de residências para famílias de baixa renda, o que por si só confirma o caráter 
de beneficiários da justiça gratuita dos requeridos. Em decorrência disso, a 
exigibilidade das verbas acima determinadas fica suspensa nos termos do 
parágrafo 2º do art. 11 e art. 12 da Lei 1.060/50. Expeça-se Alvará para o 
levantamento da quantia depositada em juízo em prol da autora (fls. 41) com 
os eventuais acréscimos existentes. Após as baixas necessárias, arquivem-se 
os presentes autos. P. R. I. Colinas do Tocantins, 21 de março de 2011.  (ass) 
Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 511/11 – R  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo 
relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2010.0005.4184-0/0 
AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE ÁREA 
REQUERENTE: JAIME RODRIGUES DE ARAÚJO 
ADVOGADO: Drª. Francelurdes Araújo Albuquerque, OAB/TO 1.296  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “...Assim sendo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 
DE RETIFICAÇÃO formulado pelos autores JAIME RODRIGUES DE ARÁUJO 
e sua esposa RITA  DA SILVA ARAÚJO, para constar que a área adquirida da 
parte remanescente do Lote 09, da Quadra 106, através da escritura pública 
de compra e venda lavrada as fls. 49∕50, do Livro 30 do CRI e Anexos de 
Presidente Kennedy é de 315,00 m2 e não 308,00 m2 como ali ficou 
constando e que as medidas do imóvel são: 9,00 metros de frente com a Av. 
Gal. Ladário Pereira Teles; 9,00 metros de fundo com os lotes 06 e 12 e 35 
metros nas laterais. Cópia desta sentença, acompanhada da inicial, da EPCV 
de fls. 06∕07 e documentos de fls. 08∕10 servirão para possibilitar aos 
requerentes o registro do imóvel no Cartório Competente, independentemente 
da lavratura de Escritura Pública de Retificação, ressalvando que eles terão o 
prazo de 90 dias para regularizar o registro do imóvel, à margem da matrícula 
M.1.636 do CRI local, a fim de não mais perpetuar essa situação 
indefinidamente. Em conseqüência, JULGO EXTINTOS os presentes autos, 
com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, ao tempo em que 
determino o arquivamento do feito, observadas cautelas legais. Sem custas 
por serem beneficiários da Justiça Gratuita. Sem honorários advocatícios por 
se tratar de feito de jurisdição voluntária. P.R.I. Colinas do Tocantins, 24 de 
março de 2011. (ass) Etelvina Maria Sampaio Felipe – Juíza de Direito”. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 525/11 – Val  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimado da sentença abaixo 
relacionada: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2011.0001.1236-0/0 
Ação: Reintegração de Posse 
REQUERENTE: Banco Itauleasing S/A 
ADVOGADO: Dr. Núbia Conceição Moreira OAB/TO 4.311 
REQUERIDO: Janaina de Oliveira Coelho  
INTIMAÇÃO/Sentença: “No caso, o réu sequer foi citado pelo que dispensada 
a sua oitiva sobre o pedido, pelo que HOMOLOGO O PEDIDO DE 
DESISTÊNCIA formulado pelo autor, ao tempo em que JULGO EXTINTOS OS 
PRESENTES AUTOS, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII 
do CPC, determinando o seu arquivamento, independentemente do trânsito 
em julgado.As custas remanescentes porventura existentes ficarão à cargo da 
autora ( art. 26 CPC). Deixo de condená-la em honorários advocatícios em 
razão de não ter restado estabelecida a angularização processual.Intime-se o 
Oficial para proceder a devolução do mandado ao cartório independentemente 
de cumprimento.P. R. Intime-se.Colinas do Tocantins, 17 de maio de 
2011.Etelvina Maria Sampaio Felipe.Juíza de Direito.2ª Vara Cível 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 524/11 – Val  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimado da sentença abaixo 
relacionada: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2009.0012.1162-0/0 
Ação: Notificação Judicial 
REQUERENTE: Habitat      

ADVOGADO: Dr. Fernando Carlos Fiel de Vasconcelos Figueiredo OAB/TO 
1.754 
REQUERIDO: Maria Aparecida Rodrigues Pinheiro   
INTIMAÇÃO/Sentença: “Ante o exposto, tendo a autora desistido do presente 
feito, JULGO EXTINTOS os presentes autos sem resolução do mérito, nos 
termos do art. 267, VIII do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em 
custas processuais por ser a autora entidade beneficente. Sem custas por não 
ter estabelecido a angularização processual.Após as baixas necessárias, 
arquivem-se os presentes autos.P. R. I.Colinas do Tocantins, 18 de maio de 
2011.Etelvina Maria Sampaio Felipe.Juíza de Direito.2ª Vara Cível 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 523/11 – Val  
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados da sentença abaixo 
relacionada: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2009.0012.1154-9/0 
Ação: Rescisão Contratual 
REQUERENTE: Habitat      
ADVOGADO: Dr. Fernando Carlos Fiel de Vasconcelos Figueiredo OAB/TO 
1.754 
REQUERIDO: Maria Aparecida Rodrigues Pinheiro   
INTIMAÇÃO/Sentença: “Ante o exposto, por ter sido satisfeita a pretensão da 
autora, com a quitação integral do débito que deu origem a presente ação, 
JULGO EXTINTOS os presentes autos como resolução do mérito, nos termos 
do art. 269, II do Código de Processo Civil.Condeno os requeridos ao 
pagamento das custas processuais. Condeno-os, ainda, ao pagamento dos 
honorários advocatícios, estes fixados com esteio no §4º do art. 20 do Codex. 
É que, não se tratando de sentença condenatória, fica o julgador liberado da 
observância dos limites máximos e mínimos estabelecidos no artigo 20, §3º, 
do CPC, podendo-se valer de outros parâmetros para a fixação de honorários, 
desde que observados os critérios apontados pelo artigo 20, parágrafo quarto, 
do referido Diploma Processual Civil. Assim, levando em conta que o trabalho 
exercido pelo patrono da autora cingiu-se à inicial, não lhe exigindo a matéria 
estudo acirrado, tenho por justo o arbitramento dos honorários em R$ 1.000,00 
(um mil reais). No entanto, como se observa dos autos, os requeridos são 
beneficiários do Programa de Moradia Habitat, o qual destina-se à construção 
de residências para famílias de baixa renda, o que por si só confirma o caráter 
de beneficiários da justiça gratuita dos requeridos. Em decorrência disso, a 
exigibilidade das verbas acima determinadas fica suspensa nos termos do 
parágrafo 2º do art. 11 e art. 12 da Lei 1.060/50.Após as baixas necessárias, 
arquivem-se os presentes autos.P. R. I.Colinas do Tocantins, 18 de maio de 
2011.Etelvina Maria Sampaio Felipe. Juíza de Direito. 2ª Vara Cível. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 522/11 – Val  
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada da sentença abaixo relacionada: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2010.0006.1186-5/0 
Ação: Usucapião 
REQUERENTE: Juarez Freitas da Silva     
ADVOGADO: Dr. Bernardino Cosobeck da Costa OAB/TO 4.138 
REQUERIDO: Sebastião Pereira Barros   
INTIMAÇÃO/Sentença: “Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, ausentes requisitos 
processuais de validade e existência da relação jurídica processual, ao tempo em que 
JULGO EXTINTOS os presentes autos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, 
inc. I do Código de Processo Civil.Sem custas processuais por ser o autor beneficiário da 
justiça gratuita, aliado ao fato de que o processo sequer saiu de seu nascedouro. Deixo de 
condená-lo em honorários advocatícios em razão de não ter restado estabelecida a 
angularização processual.Após as baixas necessárias, arquivem-se os presentes 
autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Colinas do Tocantins, 27 de abril de 
2011.Etelvina Maria Sampaio Felipe.Juíza de Direito. 2ª Vara Cível 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 575/11 – C 
 
Fica a parte autora por seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2011.0003.1185-1/0 
AÇÃO: DESPEJO  
REQUERENTE: LIVIA LEDA MOURÃO FARIA  
ADVOGADO: Dr. Redson José Frazão da Costa  OAB-TO 4332 
REQUERIDO: MARIA NATALIA SOARES DA CRUZ 
INTIMAÇÃO/DECISÃO: 1- nos termos do art. 62, inciso I da Lei de Locações Urbanas a 
CITAÇÃO DA LOCATÁRIA ∕RÉ para responder ao pedido de rescisão e cobrança, no prazo 
de 15 dias, pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. 2- No mesmo ato, 
INTIME-SE A REQUERIDA, para se quiser EVITAR A RESCISÃO DA LOCAÇÃO, com o 
conseqüente DECRETO DE DESPEJO, providencie, também, no prazo de 15 dias, a 
PURGAÇÃO DA MORA ( pagando o débito, nele incluídos o valor dos aluguéis em atraso, 
devidamente atualizados e com juros de mora de 1% ao mês, as custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados para pronto pagamento em 10% do valor do débito 
atualizado), conforme dispõe o inciso II do art. 62 da citada Lei. Nesse caso, deverá 
promover o depósito judicial dos aluguéis vincendos no curso da ação ( mês a mês). 
Expeça-se o respectivo mandado. Intime-se. Cumpra-se.Colinas do Tocantins, 18 de maio 
de 2011.Etelvina Maria Sampaio Felipe-Juíza de Direito-2ª. Vara cível.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 574/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
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1. AUTOS nº 2007.0011.0043-0 
AÇÃO: CAUTELAR DE ARRESTO 
REQUERENTES: L. C. DA SILVA E CIA LTDA. 
ADVOGADO:Dr. Josias Pereira da Silva, OAB/TO 1677 
REQUERIDOS : CONSTRUTORA PRATA LTDA , CR ALMEIDA S/A 
ADVOGADO: Drª Verônica A. de Alcântara Buzachi, OAB/TO2325r 
ADVOGADO: Dr.ª Macia Caetano de Araújo, OAB/TO 1777 e outro 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, com fulcro nos arts. 813 e 814, ambos do 
Código de Processo Civil c/c art. 72 da Lei n. 8.666/93, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Confirmo em parte a medida liminar 
deferida ao requerente e determino o arresto da quantia depositada às fls. 906, no valor de 
R$ 12.038,69 (doze mil, trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), devendo a 
diferença ser liberada em favor da requerida C. R. Almeida S.A. Condeno as requeridas ao 
pagamento “pro rata” das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo 
moderadamente em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 20, §4º, do CPC, 
considerando que o requerente decaiu de parte mínima do pedido (art. 21, parágrafo 
único, do CPC), suspenso o pagamento em face da requerida Construtora Prata Ltda., nos 
termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50. Resolvo o mérito da lide, com base no art. 269, inciso 
I, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 4.794,80 (quatro mil, 
setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) em favor da requerida C. R. 
Almeida Ltda. Transitada em julgado, pagas as custas processuais e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Colinas do 
Tocantins-TO, 15 de abril de 2011. José Eustáquio de Melo Júnior- Juiz de Direito 
Substituto.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 573/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2008.0003.7381-4 
AÇÃO: COBRANÇA 
REQUERENTES: L. C. DA SILVA E CIA LTDA. 
ADVOGADO:Dr. Josias Pereira da Silva, OAB/TO 1677 
REQUERIDOS : C. R. ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS 
ADVOGADO: Dr.ª Macia Caetano de Araújo, OAB/TO 1777 e outro 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, com fulcro no art. 72 da Lei n. 8.666/93, julgo 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno a ré a 
pagar ao autor a quantia de R$ 12.038,69 (doze mil, trinta e oito reais e sessenta e nove 
centavos), devidamente corrigida e com juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, 
tudo a partir da citação, com base no art. 219 do CPC. Condeno a ré ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo moderadamente em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 20, §3º, do CPC, considerando 
que o autor decaiu de parte mínima do pedido (art. 21, parágrafo único, do CPC). Resolvo 
o mérito da lide, com base no art. 269, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, pagas as 
custas processuais e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se.Colinas do Tocantins-TO, 14 de abril de 2011.José Eustáquio de 
Melo Júnior-Juiz de Direito Substituto.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 572/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2010.0007.8256-2/0 
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA  DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL 
REQUERENTES: AMARILDO GONÇALVES RODRIGUES 
ADVOGADO:Dr. Josias Pereira da Silva, OAB/TO 1677 
REQUERIDOS : CIA ITAU LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 
ADVOGADO:  Dr.ª Simony Vieira de Oliveira, OAB/TO 4.093 e outra 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, com fundamento nos arts. 5º, inciso X da 
Constituição Federal, art. 186 c/c art. 927 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO para: DECLARAR INEXISTENTE qualquer liame obrigacional entre o autor 
AMARILDO GONÇALVES RODRIGUES e a empresa CIA ITAÚ LEASING S/A 
ARRENDAMENTO MERCANTIL, no que concerne ao contrato nº 00309086-7. 
DETERMINAR A EXCLUSÃO DEFINITIVA dos dados do autor dos cadastros dos órgãos 
restritivos de crédito (SPC, Serasa, REFIN, etc), decorrente da dívida oriunda do Contrato 
acima descrito, por ser abusiva e ilegal; e CONDENAR a requerida CIA ITAÚ LEASING 
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, ao pagamento de indenização por dano moral, em 
favor do autor AMARILDO GONÇALVES RODRIGUES, no valor correspondente a R$ 
78.990,00 (setenta e oito mil, novecentos e noventa reais), valor esse que considero 
razoável, ao menos em parte, dadas as graves consequências do evento, representando 
justa compensação pelo prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor, sendo 
suficiente para atender aos dois aspectos- compensar e inibir- sem enriquecimento algum 
do autor e sem que se mostre risível à ré, o que por certo não extrapola os limites do 
pedido, já que perfeitamente compatível com a pretensão posta em juízo. A correção 
monetária incide a partir desta data (Súmula 362 STJ). Em se tratando de 
responsabilidade civil, de natureza extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do 
evento danoso (Súmula 54 STJ). Em consequência, julgo extintos os presentes autos, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Condeno a requerida ao 
pagamento das custas processuais. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento de 
honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Atenta à reforma 
havida com a Lei 11.232/05, intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 
15 dias, pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos 
do art. 475-J do CPC. Transitada em julgado, providencie o autor o cumprimento da 
sentença, pena de arquivamento. P. R. I Colinas do Tocantins, 10 de maio de 2011. 
Etelvina Maria Sampaio Felipe-Juíza de Direito-2ª Vara Cível.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 560/11 C 
 

Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2007.0009.3497-4 
AÇÃO: INDENIZAÇÃO DE DANOS 
REQUERENTES: GILSON PEREIRA DA COSTA E OUTROS 
ADVOGADO:Dr. Cesanio Rocha Bezerra, OAB/TO 3.056  
REQUERIDOS : JADSON TELES FERREIRA E OUTRO 
ADVOGADO:  Dr. Ricardo de Sales Estrela Lima, OAB/TO 4052 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, com fulcro nos arts. 186, 927, 932, inciso III, 
933, 949, última parte, todos do Código Civil, c/c art. 5º, incisos V e X, da Constituição 
Federal, c/c arts. 28 e 29, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, julgo 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Condeno os 
requeridos, solidariamente: 1º) a pagarem aos requerentes a quantia de R$ 18.017,00 
(dezoito mil e dezessete reais), sendo R$ 14.647,00 (catorze mil, seiscentos e quarenta e 
sete reais) em face dano causado à camioneta Ford F-1000, e R$ 3.370,00 (três 
mil,trezentos e setenta reais), em face do dano ao automóvel Santana, quantia corrigida 
monetariamente a partir do ato ilícito (07/06/2007) e com juros de mora de 1,0% (um por 
cento) ao mês também da data do acidente, nos termos do enunciado n. 54 da súmula do 
e. STJ; 2º) a pagarem a cada requerente a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida 
monetariamente a partir desta data, pois nela já se encontra a correção monetária 
pretérita, acrescida de juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir do acidente, 
a teor do disposto nos enunciados n. 362 e 54, respectivamente, da súmula do STJ. Em 
face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo moderadamente em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º do CPC, e que deverão se 
compensar, nos termos do art. 21 do CPC e enunciado n. 306 da súmula do e. STJ, 
suspenso o pagamento em face dos requerentes nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50. 
Resolvo o mérito da lide, com base no art. 269, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 
pagas as custas processuais e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se.Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Colinas do Tocantins-TO,13 de abril de 2011. José Eustáquio de 
Melo Júnior- Juiz de Direito Substituto.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 541/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2006.0004.8475-0/0  
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  
REQUERENTE: MARIA HELENA DEFAVARI DAS DORES 
ADVOGADO: Dr. Darlan Gomes de Aguiar, OAB/TO 1625 
REQUERIDO: JOSÉ SANTANA NETO  
ADVOGADO: Flaviana Magna S.S Rocha, OAB/TO 2.268 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 
indenização por danos morais formulado pela autora Maria Helena Defavari das Dores 
contra José Santana Neto. Em conseqüência, JULGO EXTINTOS os presentes autos, com 
resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 
autora ao pagamento das custas processuais. Condeno-a, ainda, ao pagamento de 
honorários advocatícios estes fixados com esteio no parágrafo quarto do artigo 20 do 
Codex. É que, não se tratando de sentença condenatória, fica o julgador liberado da 
observância dos limites máximos e mínimos estabelecidos no artigo 20, parágrafo terceiro, 
do CPC, podendo-se valer de outros parâmetros para a fixação de honorários, desde que 
observados os critérios apontados pelo artigo 20, parágrafo quarto, do referido Diploma 
Processual Civil. Note-se aqui que o valor pedido na inicial é apenas a título de sugestão, 
de modo que levando em conta que o trabalho exercido pela patrona do réu cingiu-se à 
contestação e apresentação de memoriais, não lhe exigindo a matéria estudo acirrado, 
tenho por justo o arbitramento dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Transitada 
em julgado, arquivem-se os presentes autos com as observâncias legais, salvo caso de 
cumprimento de sentença. P. R. I. Colinas do Tocantins, 29 de março de 2011. Etelvina 
Maria Sampaio Felipe - Juíza de Direito -2ª Vara Cível.”    
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 538/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2010.0008.5784-8/0  
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: Dr. Núbia Conceição Moreira, OAB/TO 4311 
REQUERIDO: OBEDE CIRQUEIRA FERREIRA  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Assinalo que na ação revisional em apenso as partes 
requereram a extinção do feito por terem transigido extrajudicialmente, pelo que denota-se 
que o autor não tem mais interesse em prosseguir com a presente ação. Assim sendo, 
tendo a parte autora sido devidamente intimada para recolhimento das custas processuais, 
deixando de acolher a determinação judicial, a única solução a ser adotada é o 
cancelamento da distribuição. Ante o exposto, nos termos do art. 257 do CPC determino o 
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇAO dos presentes autos, ao tempo em que determino 
o arquivamento do feito. P.R.I. Colinas do Tocantins, 04 de maio de 2011. Etelvina Maria 
Sampaio Felipe-Juìza de Direito da 2ª Vara Cível.”    
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 537/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2010.0008.5784-8/0  
AÇÃO: ORDINARIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS 
REQUERENTE: OBEDE CIRQUEIRA FERREIRA    
ADVOGADO: Dr. Edílson da Costa Brito , OAB/TO 25617 
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REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, JULGO EXTINTOS os presentes autos, com 
resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso III do Código de Processo Civil. 
Expeçam-se os alvarás para levantamento das quantias depositadas em juízo (fls. 59 e 
61), em prol da autora, observando que o seu procurador possui poderes expressos para 
receber. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais. Condeno-a, ainda 
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). 
Entretanto, suspendendo a exigibilidade dessas verbas, por ter a autora postulado na 
inicial os benefícios da justiça gratuita, os quais ora defiro. Após as formalidades de praxe, 
arquivem-se os presentes autos. P. R. I. Colinas do Tocantins, 04 de maio de 2011. 
Etelvina Maria Sampaio Felipe-Juíza de Direito-2ª Vara Cível.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 536/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2008.0005.3647-0/0  
REQUERENTE: NEUTON LUZ LOPES DA SILVA  
ADVOGADO: Dr. Adwardys Barros Vinhal, OAB/TO 2541. 
Restauração Registro Público – Matrícula 63 do Cri de Tupiratins  
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Diante do exposto, restaram devidamente comprovados os 
fatos alegados pelos requerentes, ou seja, a propriedade do imóvel em comunhão, a 
divisão amigável, a cadeia dominial, nada mais havendo que se especificar para a exata 
compreensão da problemática, bem demonstrada no conjunto de documentos que formam 
esse processo.  Assim sendo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO  determinando à notária 
e registradora do Cartório de Registro de Imóveis de Tupiratins-TO a RESTAURAÇÃO dos 
seguintes atos: 1º. Matrícula M-63, referente ao imóvel denominada Fazenda Vitória, com 
área de 682.31.25 ha, em nome de NEUTON LUZ LOPES DA SILVA  e sua esposa 
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA e DOMINGOS CRAVEIRO LOPES e sua esposa 
RAIMUNDA LOPES CRAVEIRO, conforme certidão da cadeia dominial expedida pelo CRI 
de Presidente Kennedy, referente a matrícula daquele Ofício de no. M-931 (fls.14). 2o. 
Procedida a abertura da matrícula M-63 promover o desmembramento da matrícula, em 
decorrência da escritura Pública de Divisão Amigável lavrada as fls. 20/21, do Livro 02 do 
Tabelionato de Tupiratins, datada de 06 de fevereiro de 2003, levada a efeito entre os 
proprietários, anotando-se que a área de propriedade de DOMINGOS CRAVEIRO LOPES 
e sua esposa foi transferida para a Matrícula M-64 do CRI local, anotando à margem da M-
63 a área remanescente pertencente ao requerente NEUTON LUZ LOPES DA SILVA e 
sua esposa. 3º. Averbação AV-01 de que a área objeto do imóvel se encontra encravada 
na Gleba Data Roma, arrecadada pelo Estado do Tocantins. 4º. Proceder averbação que o 
presente imóvel não se presta para fins de financiamentos bancários ou garantias reais, 
nem para transferência do domínio. 5º. Proceder a restauração do ato notarial consistente 
na Escritura Pública de Divisão Amigável lavrada ás fls. 20/21, Livro 02, do CRI e Anexos 
de Tupiratins-TO, conforme cópia autêntica de fls. 08/09. Oficie-se ao CRI de Presidente 
Kennedy para proceder ao encerramento da Matrícula M-931, anotando-se que o imóvel 
foi transferido para a Matrícula M-63 do CRI de Tupiratins. Providencie a escrivania a 
extração de fotocópia integral dos presentes autos, autenticando-as, a fim de serem 
encaminhadas com o respectivo mandado, para o seu fiel cumprimento. Quanto à 
arrecadação deve o interessado providenciar a titulação da área junto ao Órgão 
competente, servindo a presente restauração apenas como início de prova de que detém a 
posse do imóvel. Transitada em julgado, expeça-se o respectivo mandado, cientificando a 
sra. notária e registradora do CRI de Tupiratins para que se abstenha de proceder 
qualquer inovação na Matrícula restaurada. Expeça-se edital a ser publicado no átrio do 
Fórum, na Prefeitura Municipal e Cartório de Registro de Imóveis de Tupiratins, bem como 
no Diário da Justiça acerca do presente pedido de restauração para ciência e 
conhecimento de terceiros. Em conseqüência, JULGO EXTINTOS os presentes autos, 
com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, I do CPC, ao tempo em que 
determino o arquivamento dos autos tão logo operado o trânsito em julgado. Deixo de 
condenar os autores ao pagamento das custas processuais em razão de que não deram 
causa aos fatos articulados no presente feito. Sem condenação em honorários 
advocatícios por se tratar de feito de jurisdição voluntária. P.R.I. Colinas do Tocantins, 04 
de maio de 2011. Etelvina Maria Sampaio Felipe-Juíza de Direito-2ª.Vara Cível.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 535/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2010.0011.2242-6/0  
AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
REQUERENTE: OSCAR FRANCISCO ALFONSO ALCALA 
ADVOGADO: Dr. Ronei Francisco Diniz Araújo, OAB/TO 4158 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, considerando que as provas documentais  
carreadas aos autos se entremostram aptas a comprovar o reclamado equívoco, julgo 
PROCEDENTE o pedido de retificação no assento de casamento do Requerente, lavrado 
as fls. 75, sob o no. 75, do livro B-01, do Cartório do Registro Civil de Juarina-TO, para 
ficar constando, corretamente, o nome dos genitores do autor OSCAR FRANCISCO 
ALFONSO ALCALA, como sendo JUAN ANTONIO ALFONSO e MARIA CRISTINA 
ALCALA PEDROSO. Independentemente do trânsito em julgado, expeça-se o respectivo 
mandado a ser cumprido pelo Oficial do CRC de Juarina-TO. Em conseqüência, JULGO 
EXTINTOS os presentes autos, com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I do CPC, 
determinando o seu arquivamento. As custas processuais já foram antecipadas pelo 
requerente. Não há condenação em honorários advocatícios por se tratar de feito de 
jurisdição voluntária. P. R. I. Colinas do Tocantins, 04 de maio de 2011. Etelvina Maria 
Sampaio Felipe-Juíza de Direito-2ª Vara Cível.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 534/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
1. AUTOS nº 2010.0011.4842-5/0  

AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
REQUERENTE: RANDY PHELIPE ROSA ALCALA e outro 
ADVOGADO: Dr. Ronei Francisco Diniz Araújo, OAB/TO 4158 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: Ante o exposto, considerando que as provas documentais  
carreadas aos autos se entremostram aptas a comprovar o reclamado equívoco, julgo 
PROCEDENTE o pedido de retificação nos assentos de nascimento dos requerentes 
RANDY PHELIPE ROSA ALCALÁ e RALFS EDUARDO ROSA ALCALÁ, lavrados as fls. 
205 verso,  sob o n. 819 do Livro A-01 e fls. 168, sob o n. 670, do Livro A-01, ambos do 
CRC de Juarina-TO, datados de 19 de agosto de 2007 e 21 de junho de 2004, 
respectivamente, para ficar constando, corretamente, o nome dos seus avós paternos  
como sendo JUAN ANTONIO ALFONSO e MARIA CRISTINA ALCALÁ PEDROSO. 
Independentemente do trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado a ser 
cumprido pelo Oficial do CRC de Juarina-TO. Em conseqüência, JULGO EXTINTOS os 
presentes autos, com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I do CPC, determinando 
o seu arquivamento. As custas processuais já foram antecipadas pelos requerentes. Não 
há condenação em honorários advocatícios por se tratar de feito de jurisdição voluntária. 
P. R. I. Colinas do Tocantins, 04 de maio de 2011. Etelvina Maria Sampaio Felipe-Juíza de 
Direito-2ª Vara Cível.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 533/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2009.0001.1880-4/0 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA  
REQUERENTE: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: Dr. Redson José Frazão da Costa, OAB/TO 25064  
REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, as provas carreadas aos autos são suficientes 
para a concessão do benefício almejado pelo autor, logrando comprovar o desempenho de 
trabalho rural por ele desenvolvido no período correspondente à carência, aliado ao 
implemento da idade mínima, pelo que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar 
o INSS a implantar imediatamente, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, benefício de 
aposentadoria por idade ao autor, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, nos termos do art. 461, 
“caput” c/c 273 do CPC, no valor de um salário mínimo mensal, devidos a partir do 
requerimento administrativo (01/04/2008), pena de cominação pecuniária no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento. A correção monetária incide sobre as 
prestações em atraso, desde os respectivos vencimentos. Os juros são devidos também, 
sobre as parcelas vencidas, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, no período 
compreendido entre 01/04/2008 a 30/06/2009, nos termos do art. 406 CC c/c art. 161, § 1º 
do CTN. Ressalto que, a partir de 01/07/2009, data em que passou a ter vigência a Lei nº 
11.960, de 29-06-2009, que alterou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, para fins de 
atualização monetária e juros, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo 
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança. As prestações vencidas, a partir do requerimento administrativo (01/04/2008) 
até a data do efetivo pagamento, deverão ser quitadas de uma só vez, inclusive 13º 
(décimo terceiro) salário, de acordo com o art. 40 da Lei 8.213/91, cujo valor deverá ser 
atualizado na forma determinada. As prestações vincendas devidas serão 
automaticamente reajustadas, conforme o salário mínimo. Observo que o primeiro 
pagamento deverá se dar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme § 5º art. 41-A 
da Lei 8.213/91. Em consequência, JULGO EXTINTOS os presentes autos com 
fundamento no art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, 
condeno o Instituto Nacional de Seguridade Social ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor das 
prestações vencidas até esta data, por entender que a natureza da causa impõe ao autor 
um verdadeiro martírio até a satisfação integral do pedido (§ 3º art. 20 CPC e Súmula 
111/STJ). Sem remessa oficial nos termos do art. 475, § 2º do CPC, posto que o valor da 
condenação correspondente à soma do benefício devido até esta data não alcança 60 
(sessenta) salários mínimos. Intime-se ao INSS, mediante REMESSA dos autos à 
Procuradoria Federal no Estado do Tocantins, em Palmas - TO (art. 222, “c”, CPC). 
 Transitada em julgado, não havendo cumprimento voluntário, intime-se o autor 
para requerer o cumprimento da sentença, no prazo de seis meses, sob pena de 
arquivamento. P. R. I. Colinas do Tocantins, 04 de maio de 2011. Etelvina Maria Sampaio 
Felipe-Juíza de Direito-2ª Vara Cível.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 532/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2010.0007.3368-5/0 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA  
REQUERENTE: MARIA NAZARÉ DO CARMO 
ADVOGADO: Dr. Marcos Paulo Favaro, OAB/TO 4.128-A  
REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, as provas carreadas aos autos são suficientes 
para a concessão do benefício almejado pela autora, logrando comprovar o desempenho 
de trabalho rural por ela desenvolvido no período correspondente à carência, aliado ao 
implemento da idade mínima, pelo que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar 
o INSS a implantar imediatamente, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, benefício de 
aposentadoria por idade à autora, MARIA NAZARÉ DO CARMO, nos termos do art. 461, 
“caput” c/c 273 do CPC, no valor de um salário mínimo mensal, devidos a partir da data da 
citação (21/09/2010 – fls. 22v), pena de cominação pecuniária no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) por dia de descumprimento. A correção monetária incide sobre as 
prestações em atraso, desde os respectivos vencimentos. Os juros são devidos também, 
sobre as parcelas vencidas. Ressalto que, a partir de 01/07/2009, data em que passou a 
ter vigência a Lei nº 11.960, de 29-06-2009, que alterou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
para fins de atualização monetária e juros, haverá a incidência, uma única vez, até o 
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança. As prestações vencidas, a partir da citação (21/09/2010) até a 
data do efetivo pagamento, deverão ser quitadas de uma só vez, inclusive 13º (décimo 
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terceiro) salário, de acordo com o art. 40 da Lei 8.213/91, cujo valor deverá ser atualizado 
na forma determinada. As prestações vincendas devidas serão automaticamente 
reajustadas, conforme o salário mínimo. Observo que o primeiro pagamento deverá se dar 
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme § 5º art. 41-A da Lei 8.213/91. Em 
conseqüência, JULGO EXTINTOS os presentes autos com fundamento no art. 269, inc. I 
do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o Instituto Nacional de 
Seguridade Social ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até esta data, até 
porque o presente feito teve bastante celeridade (§ 3º art. 20 CPC e Súmula 111/STJ). 
Sem remessa oficial nos termos do art. 475, § 2º do CPC, posto que o valor da 
condenação correspondente à soma do benefício devido até esta data não alcança 60 
(sessenta) salários mínimos.  Intime-se ao INSS, mediante REMESSA dos autos à 
Procuradoria Federal no Estado do Tocantins, em Palmas - TO (art. 222, “c”, CPC). 
Transitada em julgado, não havendo cumprimento voluntário, intime-se a autora para 
requerer o cumprimento da sentença, no prazo de seis meses, sob pena de arquivamento. 
P. R. I. Colinas do Tocantins, 05 de maio de 2011. Etelvina Maria Sampaio Felipe - Juíza 
de Direito-2ª Vara Cível.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 531/11 C 
 
Ficam as partes por seus advogados, intimados dos atos processuais abaixo relacionados: 
(Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO). 
 
AUTOS nº 2009.0012.7507-5/0 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA  
REQUERENTE: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS 
ADVOGADO: Dr. Marcos Paulo Favaro, OAB/TO 4.128-A  
REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA: “Ante o exposto, as provas carreadas aos autos são suficientes 
para a concessão do benefício almejado pela autora, logrando comprovar o desempenho 
de trabalho rural por ela desenvolvido no período correspondente à carência, aliado ao 
implemento da idade mínima, pelo que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar 
o INSS a implantar imediatamente, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, benefício de 
aposentadoria por idade à autora, MARIA ELIZABETH DOS SANTOS, nos termos do art. 
461, “caput” c/c 273 do CPC, no valor de um salário mínimo mensal, devidos a partir da 
data da citação (21/09/2010 – fls. 36v), pena de cominação pecuniária no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento. A correção monetária incide sobre as 
prestações em atraso, desde os respectivos vencimentos. Os juros são devidos também, 
sobre as parcelas vencidas. Ressalto que, a partir de 01∕07∕2009, data em que passou a 
ter vigência a Lei nº. 11.960, de 29-06-2009, que alterou o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, 
para fins de atualização monetária e juros, haverá a incidência, uma única vez, até o 
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança. As prestações vencidas, a partir da citação (21/09/2010) até a 
data do efetivo pagamento, deverão ser quitadas de uma só vez, inclusive 13º (décimo 
terceiro) salário, de acordo com o art. 40 da Lei 8.213/91, cujo valor deverá ser atualizado 
na forma determinada. As prestações vincendas devidas serão automaticamente 
reajustadas, conforme o salário mínimo. Observo que o primeiro pagamento deverá se dar 
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme § 5º art. 41-A da Lei 8.213/91. Em 
conseqüência, JULGO EXTINTOS os presentes autos com fundamento no art. 269, inc. I 
do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o Instituto Nacional de 
Seguridade Social ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até esta data, até 
porque o presente feito teve bastante celeridade (§ 3º art. 20 CPC e Súmula 111/STJ). 
Sem remessa oficial nos termos do art. 475, § 2º do CPC, posto que o valor da 
condenação correspondente à soma do benefício devido até esta data não alcança 60 
(sessenta) salários mínimos. Intime-se ao INSS, mediante REMESSA dos autos à 
Procuradoria Federal no Estado do Tocantins, em Palmas - TO (art. 222, “c”, CPC). 
Transitada em julgado, não havendo cumprimento voluntário, intime-se a autora para 
requerer o cumprimento da sentença, no prazo de seis meses, sob pena de arquivamento. 
P. R. I.Colinas do Tocantins, 02 de maio de 2011. Etelvina Maria Sampaio Felipe - Juíza 
de Direito-2ª Vara Cível.” 
 

1ª Vara Criminal 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

PROCESSO nº. 2011.0001.6327-5/0 = 2642/11 
NATUREZA: Ação Penal Pública Incondicionada 
ACUSADO(S): LEDA RIBEIRO DE SOUZA  
ADVOGADO: DR. LEANDRO FERNANDES CHAVES  – OAB/TO. 25969 
OBJETO: INTIMAÇÃO DO(S) CAUSÍDICO(S) ACIMA 
NOMINADO(S) do r. despacho proferido pelo MM. Juiz à fl. 121/122 
dos autos supraepigrafados, a seguir transcrito: “(...) Destarte, 
recebo a denúncia em todos os seus termos, havendo elementos 
suficientes para o recebimento da denúncia, determinando-se a 
citação pessoal da acusada para tomar ciência do início da ação 
penal e intimação para apresentação da defesa preliminar em 10 
(dez) dias, nos termos do art. 396 do CPB. Publique-se. Intime-se. 
Colinas do Tocantins, 18 de maio de 2011. (As) Baldur Rocha 
Giovannini – Juiz Substituto respondendo pela Vara Criminal. 
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 412/11 
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
 
Nº AÇÃO: 2011.0001.4543-9 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
REQUERENTE: FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇÃO 

ADVOGADOS: JEFTHER GOMES DE MORAIS OLIVEIRA OAB/TO 2908 
REQUERIDO: PANAPROGRAM.COM – COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA  
INTIMAÇÃO: “... Designo/ Redesigno audiência de conciliação para o dia 02/08/2011, às 
09:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 11 de maio de 2011. Umbelina 
Lopes Pereira – Juíza de Direito 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 411/11 
 
Ficam as partes, através de seus procuradores, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
 
Nº AÇÃO: 2011.0002.2382-0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
REQUERENTE: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO 
ADVOGADOS: FRANCELURDES DE ARAÚJO ALBUQUERQUE OAB/TO 1296 E RAUL 
DE ARAÚJO ALBUQUERQUE OAB/TO 4228 
REQUERIDO: MARIA SARDANHA DA SILVA  
INTIMAÇÃO: “...Cumpra-se a sentença/ despacho/ decisão de fl. 11. Intimem-se. Designo/ 
Redesigno audiência de conciliação para o dia 02/08/2011, às 10:30 horas. Intimem-se. 
Cumpra-se. Colinas do Tocantins, 11 de maio de 2011. Umbelina Lopes Pereira – Juíza de 
Direito 
 

COLMEIA 
1ª Escrivania Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 

Gratuidade Judiciária 

Autos: 20010.0011.9268-8 – AÇÃO DE USUCAPIÃO 
Requerente: JOSE VIRGULINO FERREIRA 
Requerente: NERCY FABIANO DA COSTA 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
Requerido: EDSON LUIZ FAVARO E SUA MULHER 
Requerido: JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO MOREIRA LEITE E SUA  MULHER 
Requerido: RUBIO EDUARDO GEISSMANN 
Requerido: LUIZ VICENTE CORREA CHIAVERINI e sua esposa OLIVIA     TOGNATO 
CHIAVERINI 
 
O Dr. Jordan Jardim – MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos 
interessados, ausentes, incertos e desconhecidos OBJETIVO: Citação dos termos da ação 
em epigrafe, para querendo e no prazo de 15(quinze) dias contestarem a presente sob 
pena de revelia e confissão quanto aos fatos narrados na inicial. OBJETO parte do imóvel 
rural da Fazenda Vitória, constituído por uma gleba de terras com 397.557 hectares, 
denominada Chácara JM, em Couto Magalhães, cujas confrontações são com a Fazenda 
de João Machado, ”Miltão”, Pedro Cantuário, João Salgado e Fazenda Vitoria, sendo que 
cerca de 08 (oito) alqueires do total do terreno é cultivada postagem, além de área de 
reserva ambiental e plantação de subsistência. DADO E PASSADO nesta cidade e 
comarca de colméia, aos vinte e três  dias do mês de maio de 2011 (23.05.2011). 
Eu___________, Tânia dias Barbosa Castro, Escrivã do 1ª Cível o digitei e subscrevo. 
Jordan Jardim, Juiz de Direito. CERTIDÃO, EU_________Paula Márcia Dourado Carvalho 
Sobrinho, Porteira dos Auditórios, Certifico e dou fé que, afixei no placrd do Fórum local, 
copia do presente edital, nesta data. Colméia-TO, 23 de maio de 2011.Jordan Jardim,Juiz 
de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2009.0013.2433-5//0 
Ação: RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM 
CONSORCIO. 
Requerente: TARCIO LUIZ DE OLIVEIRA  
Requerido: GOVESA ADMINSTRADORA DE CONSORCIO LTDA.  
Advogado: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA OAB/TO 4952- TO. 
advogado: NÃO CONSTITUIDO  
DECISÃO : (fl. 26.) Ao compulsar os autos em epigrafe, vislumbra –se, asa fls. 23, pedido 
de desistência da presente ação e consequentemente extinção do presente feito pelo 
motivo ali declinado. Ocorre que um dos pressupostos processuais subjetivos 
(representação por advogado) não foi preenchido corretamente, pela requerente (fls.05), 
uma vez que, nos termos do artigo 38 ,do CPC, mister se faz outorgar ao respectivo 
procurador constituído poderes especiais para pleitear em seu nome a DESITENCIA DA 
AÇÃO. Logo, impõe-se a aplicação do artigo 13, caput e inciso I do CPC, determinando-se 
a intimação do requerente para sanar o vicio supra-apontado, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de decretar-se a nulidade do processo e julgar extinto o presente feito; 
ressaltando-se que com fulcro no artigo 301, § 4º, do  CPC, o Juiz conhecerá de oficio 
acerca do defeito de representação. Concomitante, SUSPENDO O FEITO.. Colméia. 14 de 
Janeiro de 2011, Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi – Juiz Substituto 
 
 AUTOS: 2010.0011.6896-5/0 
 Ação: MONITÓRIA . 
 Requerente: VILMA MARIA GOULART CORREIA  
 Requerido: EDMILSON SOUSA DOS REIS  
 Advogado: ADWADS BARROS VINHAL OAB/TO 2541- TO. 
 advogado: NÃO CONSTITUIDO  
 DESPACHO: (fl.12..) Tendo em vista, que não há prova de situação de pobreza 
legal,nos moldes da Lei nº. 1.060/60. INDEFIRO os benefícios da Assistência 
Judiciária Gratuita. Intime-se a parte autora para recolhimento das custas iniciais, 
em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Colméia. 02 de dezembro  de 2011, 
Jordan Jardim – Juiz Substituto 
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DIANÓPOLIS 
1ª Vara Cível e Família 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
 
Autos n. 2008.8.5513-4 Cobrança 
Requerente: Manoel Nascimento de Sousa e outros 
Adv: José Roberto Amêndola   
Requerido: Prefeitura Municipal de Dianópolis  
Adv:  
DESPACHO:  
Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem 
interesse no julgamento do processo no estado em que se encontra, ou se deseja 
produzir outros meios de prova. Advirta-se o requerente que a ausência de 
manifestação implicará no julgamento antecipado da lide. Fabiano Ribeiro, Juiz de 
Direito Substituto.  
 
Autos n. 2009.5.2369-5 Cobrança 
Requerente: Francisco Batista Rodrigues  
Adv: Dilmar de Lima   
Requerido: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A   
Adv:Cristiane de Sá Muniz Costa  
DESPACHO:  
Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre 
a contestação. Fabiano Ribeiro, Juiz Substituto. 
 
Autos n. 6.966/05 Execução de Fazer 
Exequente:  Everaldo José de Carvalho 
Adv: Sebastiana Pantoja Dal Molin   
Executado: Alvino Alves de Oliveira    
Adv: Eduardo Calheiros Bigeli 
SENTENÇA: 
Isto Posto, defiro a busca e apreensão do veículo mencionado na inicial, devendo 
ser encaminhadas cópias dos mandados de busca e apreensão ao Detran deste 
Estado e do Estado da Bahia. P.R.I.Fabiano Ribeiro, Juiz Substituto.        
 
AUTOS Nº  218/91 - Ação:  Execução Forçada   
Requerente:  Banco do Brasil S/A 
Advogado: Dr. Adriano Tomasi – OAB/TO nº 1007 
Requerido: Guido Canísio Reis e s/m Elcina Belous Reis 
Adv. Louriberto Vieira Gonçalves – OAB/PR nº 14.353 
DECISÃO: “Vistos etc... Em face do trânsito em julgado da sentença que decidiu 
os autos de Embargos do Devedor (autos nº. 239/91), da Sentença que julgou 
improcedente os Embargos à Arrematação (Autos de nº. 6.034/04), da Sentença 
que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato (autos de nº. 6008/2004), 
da decisão que julgou o Agravo de Instrumento nº 728701 e da sentença que não 
acolheu a Ação de Nulidade de Arrematação com Pedido de Tutela Antecipada 
(autos de nº.6.612/05), inexistem motivos a justificar a retenção judicial do produto 
da arrematação. Isto posto, DEFIRO a expedição de alvará em favor do exequente 
na forma requerida às fls, 258/260, devendo a instituição financeira (Caixa 
Econômica Federal) informar a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o valor que 
foi levantado pelo exeqüente. Certifique-se nos autos o trânsito em julgado das 
sentenças/decisões que decidiram os feitos mencionados na presente sentença. 
Proceda-se ao desapensamento dos autos de Nulidade de Arrematação, 
intimando-se os requerentes a efetuarem o pagamento de eventuais custas 
processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de expedição de certidão de 
débito e sua remessa à Fazenda Pública Estadual para fins de inscrição na dívida 
ativa. Uma vez cumpridas essas formalidades, arquivem-se os autos 
mencionados. Para melhor apreciação do pedido de penhora, junte-se aos autos 
cópia da sentença proferida nos autos da Ação Demarcatória ajuizada pelo 
executado em face dos arrematantes das Fazendas Mato Grande e Toco Preto e 
Saco. Em relação à Alegação de fraude à Execução, verifico que a alegação se 
esteia no simples fato de tramitar em face da exequente ação de execução, capaz 
de levá-la à insolvência. Ao que se constata, em momento algum foi averbada a 
existência da ação de execução na Matrícula do Imóvel, omissão que impede o 
reconhecimento da fraude à execução, que diga-se, não foi argüida com 
fundamento em eventual conhecimento concreto do comprador sobre a existência  
da demanda judicial. Neste sentido já se posicionava  o Superior Tribunal de 
Justiça , in verbis, tanto que a matéria foi objeto da súmula nº. 375 segundo a qual  
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem 
alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente. ...Isto posto, INDEFIRO o 
pedido de reconhecimento de fraude a execução e, consequentemente, de 
penhora do imóvel rural denominado Fazenda Funil e Avanço. Após o 
cumprimento das providencias acima, volvam-me os autos conclusos para 
apreciação do pedido de penhora do eventual remanescente da Fazenda Mato 
Grande. Intimem-se. Cumpra-se. Dianópolis-TO, 05 de abril de 2011. Fabiano 
Ribeiro – Juiz Substituto.” 
 
Autos n. 459/97 Execução Fiscal 
Exeqüente: I.N.S.S.    
Adv: Procurador Federal   
Executado: Trajano Coelho Neto    
Adv:   
SENTENÇA: 
Ante ao exposto, extingo o presente processo, nos termos do artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por centos) sobre o valor da causa. 
P.R.I.Fabiano Ribeiro, Juiz Substituto. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
 
AUTOS Nº213/97 
AÇÃO: EXECUÇÃO FORÇADA 
EXEQUENTE: DIVINA BARBOSA GERVÁSIO 
ADVOGADO: Domingos Pereira Maia OAB/TO 129-B 
EXECUTADO: DOMINGOS DIAS DOS SANTOS 
ADVOGADO: Dr. Jaime Soares de Oliveira OAB/TO 800 
SENTENÇA: “(...) Desta forma, caracterizando seu desinteresse, outro caminho não há 
que não extinguir o presente processo, sem julmento de mérito, e assim o faço, para 
determinando que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I. 
Figueirópolis, 18 de maio de 2011. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito.” 
 
AUTOS Nº2007.0003.6688-7 
AÇÃO: AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: Dr. Antonio Pereira da Silva OAB/TO 17  
EXECUTADO: SHOJI TADA 
INTIMAÇÃO: Fica os advogados e as partes intimados da r. SENTEÇA: “(...) Desta forma, 
hei por bem  HOMOLOGAR por sentença o acordo de folhas 53/54, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos. De conseqüência, extingo o presente processo, com julgamento 
de mérito, conforme artigo, 269, inciso III, determinando que, observadas as cautelas de 
praxe, sejam os autos arquivados.Oficie-se o Cartório de Registro de Imóvel de 
Figueirópolis/TO, para que proceda baixa na penhora ou restrições constantes no presente 
acordo. P.R.I. Figueirópolis, 18 de maio de 2011. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de 
Direito. 
 

FILADÉLFIA 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
 
Autos  n.º   2008.0009.6965-2 - Ação de  Medida Cautelar de Interpelação Judicial.  
Requerente:Terencio Vasconcelos Pinheiro 
Advogado: Joaquim Gonzaga Neto -OAB/TO 1317-A 
Advogada: Daniela Augusto Guimarães - OAB/TO  3912 
Advogado:Cláudio Medeiros Bisanoto-OAB/TO 3215 
Advogado:Renato Alves Soares-OAB/TO 338-E 
Requerido:Arédio Rezende de Souza 
Advogado:Arédio Rezende de Souza-OAB/GO 2220 
DESPACHO:“Intime-se o autor para imprimir impulso ao feito em trinta dias sob pena de 
arquivamento, especialmente requerer aquilo que lhe for de direito, especialmente 
manifestar-se sobre a informação de fls. 24 e 25-v. Ao final, conclusos. Filadélfia, 
18/04/2011.(as) Dr.Helder Carvalho Lisboa – Juiz de Direito Substituto.” 
 
Autos  n.º   2006.0000.2097-4 – Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Pedido 
Antecipação de Tutela de Imissão de Posse.  
Requerente: Osvaldo Luiz 
Advogada: Dra. Cristiane Delfino Rodrigues Lins- OAB/TO 2119-B 
Requerido:José `Pereira da Silva Filho e Outros’ 
Advogado: Dr.Carlos Francisco Xavier-OAB-TO  1622 
SENTENÇA:“...Homologo o pedido retro e, por conseqüência, EXTINGO O PROCESSO 
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo supracitado.Oficie-se a CELTINS a 
fim de que esta tome ciência da realização do acordo e que seja liberada a instalação de 
energia elétrica para os requeridos. Custas a serem suportadas pela parte autora. 
Publique-se.Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na 
distribuição  e, em seguida, independentemente de nova conclusão, arquive-se.Filadélfia, 
07/08/2010.(as) Dr.Helder Carvalho Lisboa – Juiz de Direito Substituto.”  

GOIATINS 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

Ref. Autos nº. 2008.0004.2631-4 (756/08)  
Ação: Declaratória de Inexistência de débito c/c rescisão contratual e indenização por 
danos morais e materiais  c/c pedido de antecipação de tutela para impedir descontos em 
benefício (lei nº 9099/95). 
Requerente: Luis Pereira de Araújo 
Requerido: Banco Industrial do Brasil S/A e outros... 
Adv.  Dr. EDUARDO LUIZ BROCK,  OAB/SP nº 91.311 
INTIMAÇÃO: do Advogado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, efetuar o depósito, 
sob pena de ser anulado o acordo realizado c/ prosseguimento do feito.  Goiatins/TO, 24 
de maio de 2011. 
 
Ref. Autos nº. 2009.0001.8895-0/0 (3526/09)  
Ação: Ação Civil Pública para defesa de interesses coletivos c/ pedido de antecipação de 
tutela. 
Requerente: Ministério Público 
Requerido: Município de Barra do Ouro/TO  
Adv.  Dr. Edimar Nogueira da Costa, OAB/TO nº 402-A 
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INTIMAÇÃO: do Município para no prazo de (10) dez dias apresentar cópia do Decreto 
Municipal nº 11/2009.  Goiatins/TO, 23 de maio de 2011. 
 
Autos nº. 2007.0007.7633-3/0 –Declaratória   
Requerente: Domingos Louro de Macedo 
Adv. Dr. Giancarlo Menezes – OAB/TO 2918    
Requerido: Banco GE e Banco Industrial 
Adv. Eduardo Luiz Brock – OAB/SP 91.311 
INTIMAÇÃO:  advogado do requerido Banco Industrial para efetuar o depósito no valor de 
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos), na conta corrente 0674931-3, agência 3291-3 – 
Banco Bradesco S/A, devendo juntar aos autos comprovante no prazo de 10 (dez) dias.  
Goiatins, 22 de maio de 2011. 
 

GUARAÍ 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
 
Fica a parte autora abaixo identificada, por meio de sua advogada, intimadaa dos atos 
processuais abaixo relacionados: 
AUTOS N°: 2011.0005.5646-3– Ação Cautelar de Arresto 
Requerente: Megafort Distribuidora Importação e Exportação Ltda 
Advogada: Dra. Adriana Teixeira – OAB/GO 19.985  
Requerido(a): Leila Maria Jorge Frota (Distribuidora Coelho) 
DECISÃO de fls. 72/73: “Ao compulsar os autos em epígrafe, vislumbra-se que um dos 
pressupostos processuais subjetivos (representação por advogado) não foi preenchido, 
corretamente, pela requerente (fls. 17) nos moldes do artigo 12, inciso VI, do CPC; uma 
vez que a presente ação foi ajuizada por MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica (fls. 02), cuja administração, segundo a alteração 
do contrato social da mesma (fls. 18/22), cabe, exclusivamente, ao sócio ANIVALDO 
VENÂNCIO BARBOSA (cláusula quinta); enquanto os poderes da cláusula ad judicia et 
extra foram outorgados a nobre advogada subscritora da petição inicial de fls. 02/16 pela 
terceira pessoa do Sr. PLÁCIDO DOS SANTOS JÚNIOR, que sequer, até prova em 
contrário, cuida-se de sócio da empresa requerente. Dessarte, impõe-se a aplicação do 
artigo 13, caput inciso I, do CPC; razão pela qual determino que se intime para 
regularização da representação postulatória, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de 
decretar-se a nulidade do processo; atentando-se que, com fulcro no artigo 301, § 4º, do 
CPC, o juiz conhecerá de ofício acerca do defeito de representação. No ensejo, desde já, 
com espeque no artigo 284, caput e parágrafo único, do CPC, determino a emenda da 
exordial nos termos do artigo 12, inciso VI c/c artigo 282, inciso II, ambos do CPC; pois 
não consta da petição inicial quem é o representante legal da requerente, qualificada, 
apenas, como pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ e sua 
localização comercial; tudo sob pena de indeferimento da mesma. Concomitantemente, 
suspendo o feito.”  
 
AUTOS N°: 2010.0000.9233-7 – Ação de Busca e Apreensão 
Requerente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados PCG-
BRASIL Multicarteira 
Advogado: Dr. Alexandre Iunes Machado – OAB/TO 4110-A e outros. 
Requerido: Charles Ricardo Campos  
Advogado: não constituído 
DECISÃO de fls. 41/44: “(...) Assim, defiro o pleito formulado na exordial, para determinar 
a busca e apreensão do bem: marca/modelo GM/Celta Life 1.0 5P, ano/modelo 06/06, cor 
azul, Chassi n° 9BGRZ48907G158178, Placa NGS 3945, e seus respectivos 
documentos, fixando as regras para seu cumprimento. A priori, até decisão posterior, 
deposite-o em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de depositário fiel. 
APÓS, cite-se, para, em 15 (quinze) dias, contestar e/ou, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 
na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, ressaltando-se que, 
caso não efetue tal pagamento, consolidar-se-ão, após transcorrido o último prazo 
referido, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do 
autor; ademais, ainda que o devedor utilize-se da faculdade de pagamento da dívida 
pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, poderá 
apresentar resposta no prazo supra-referido. Finalmente, em relação ao pedido de 
concessão da prerrogativa do artigo 172, § 2º do CPC, indefiro, pois inexiste nos autos 
qualquer justificativa de tratar-se de caso excepcional, conforme exigido pelos 
dispositivos legais retromencionado. Intimem-se.” 

 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
 
AUTOS N° 2011.0003.6774-1 
RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS. 
REQUERENTE: THAYS DOS PASSOS SILVA 
ADVOGADO: DR. ANDRÉS CATON KOPPER DELGADO 
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADO: DRA. KARLLA BARBOSA LIMA RIBEIRO E DRA. PAULA RODRIGUES DA 
SILVA. 
(6.0) SENTENÇA CIVEL N° 24/05 DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento nas 
razões de fato e de direito expendidas e ante as provas trazidas aos autos, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de THAYS DOS PASSOS SILVA em face do 
BANCO DO BRASIL S/A, condenando este ao pagamento da importância de 
CR$13.828,38 (Cruzeiro Real) relativa ao saldo da conta em 31.12.1993 corrigidos e 
aplicados os juros legais perfazendo um total de R$ 555,73 (Quinhentos e cinquenta e 
cinco reais e setenta e três centavos).Com fundamento no que dispõe o artigo 269, inciso 
I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, com resolução de mérito.  Sem 
custas e honorários, nesta fase, conforme artigo 55, da Lei 9.099/95. Nos termos do que 
dispõe o artigo 475-J, do Código de Processo Civil determino o pagamento do valor total 

da condenação, qual seja, R$ 555,73 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e 
três centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta 
sentença, sob pena do pagamento de multa equivalente a dez por cento (10%) sobre o 
valor total da condenação, independente de nova intimação, nos termos do Enunciado 105 
– FONAJE e do artigo 52, inciso IV da Lei 9.099/95. Depois de transcorrido o prazo fixado 
para o cumprimento espontâneo da sentença, manifeste-se a Autora a necessidade de 
execução.Com o trânsito em julgado e não havendo outras manifestações, providencie-se 
a baixa e arquivem-se os autos, com as providências de praxe.Publique-se (DJE-SPROC). 
Registre-se. Intimem-se.Guaraí - TO, 23 de maio de 2011. Jorge Amancio de Oliveira Juiz 
Substituto Auxiliar  
 
AUTOS N° 2011.0001.0423-6 
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. 
REQUERENTE: REVAILDO MOISES DO COUTO 
ADVOGADO: SEM ASSISTÊNCIA. 
REQUERIDO: BRASIL TELECOM S.A. 
ADVOGADO: DR. BRUNO NOGUTI DE OLIVEIRA. 
(6.0) SENTENÇA CIVEL N° 25/05 DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento nas 
razões de fato e de direito expendidas e ante as provas trazidas aos autos, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido de REVAILDO MOISES DO COUTO em face do BRASIL 
TELECOM S.A.,  Com fundamento no que dispõe o artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil, declaro extinto o processo, com resolução de mérito.  Sem custas e 
honorários, nesta fase, conforme artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 
não havendo outras manifestações, providencie-se a baixa e arquivem-se os autos, com 
as providências de praxe.Publique-se (DJE-SPROC). Registre-se. Intimem-se. Guaraí - 
TO, 23 de maio de 2011. Jorge Amancio de Oliveira  Juiz Substituto Auxiliar  
 
AUTOS N° 2008.0008.6857-0 
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
EXEQUENTE: WALDONEZ NUNES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. RILDO CAETANO DE ALMEIDA 
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A 
ADVOGADO: DRA. ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA 
(6.4.c) DECISÃO Nº 68/05  O Executado protocolou em 05.05.2011 Exceção de Pré-
executividade alegando diversas matérias que já foram enfrentadas e decididas em etapas 
anteriores do processo. Ademais, constata-se às fls. 281 que certidão da Turma Recursal 
atesta o trânsito em julgado ocorrido em 06 de abril de 2011. Neste sentido há que se 
salientar que a exceção de pré-executividade é aceita doutrinariamente e, por não existir 
na lei prazo previsto para seu manejo, há entendimento que pode ser oposta a qualquer 
tempo.Todavia, é de se registrar que o processo civil tem se preocupado em atribuir 
celeridade ao procedimento, mormente nesta Justiça Especializada em que os princípios 
norteadores são de celeridade, simplicidade e economia processual, entre outros. Assim, 
apesar do entendimento de se acatar a exceção a qualquer tempo, há que se entender 
que neste caso não é cabível, pois o processo já se encontra com acórdão da Turma 
Recursal transitado em julgado. Admitir nova manifestação no sentido desejado pela parte 
e voltar a analisar todo o processo é acatar ato procrastinatório e tendente a eternizar a 
demanda. Por tais razões NÃO conheço da exceção e deixo de apreciar os pedidos ali 
formulados.Por outro lado, verifica-se à fls. 290 que a Executada pugna por realização de 
audiência de conciliação como última tentativa de acordo entre as partes. Desta forma, 
considerando que um dos princípios dos Juizados é buscar o consenso entre os litigantes 
e tendo em vista que em se tratando de direitos disponíveis podem as partes transigirem a 
qualquer tempo, defiro o pedido e designo audiência de conciliação para o dia 02.06.2011, 
às 16h.Publique-se (DJE-SPROC). Intimem-se via DJE.Guaraí, 20 de maio de 2011.Jorge 
Amancio de Oliveira Juiz Substituto 
 
AUTOS N° 2010.0009.5330-8 
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO 
REQUERENTE: AURORA ESTELA DA CAS 
ADVOGADO: DR. FERNANDO FIEL FIGUEIREDO 
REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. 
ADVOGADO: DR. JESUS FERNANDES DA FONSECA 
CERTIDÃO: Considerando que a sentença já transitou em julgado 
e que a requerida cumpriu a sentença, junte aos autos os 
documentos , expeça-se alvará, após arquive-se. 20.05.2011 
 
AUTOS N°  2011.0002.6142-0 
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 
REQUERENTE: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS MOURA 
ADVOGADO: DR. ILDEFONSO DOMINGOS RIBEIRO NETO 
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 
PREPOSTO: ALDAIR BARROS DA SILVA 
ADVOGADOS: DRA. KARLLA BARBOSA LIMA RIBEIRO E DR. JOSÉ EDGARD DA 
CUNHA BUENO FILHO. 
(6.0) SENTENÇA CIVEL N° 17/05Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 
9.099/95. Decido.FUNDAMENTAÇÃO. Por se tratar de relação de consumo o ônus da 
prova foi invertido quando do deferimento do pedido liminar (fls.16/17), nos termos do 
artigo 6º, inciso VIII da Lei 8.078/90 ante a hipossuficiência econômica e técnica do autor 
em relação ao banco requerido para a produção de provas. Assim, o banco requerido ficou 
com o ônus de provar a origem e a licitude do débito que culminou com a inclusão do 
nome do autor junto aos cadastros de restrição ao crédito. Porém, verifica-se que não 
conseguiu desincumbir-se a contento do ônus que lhe competia. Eis que o banco 
requerido limitou-se a apresentar contestação escrita sem estar acompanhada das provas 
de suas alegações e de provas contrárias ao direito invocado pelo autor. Verifica-se, ainda, 
que o preposto apresentado em audiência (fls.19) não apresentou proposta de acordo. Tal 
conduta infringe o disposto no artigo 9º, § 4º da Lei 9.099/95, além de contrariar os 
princípios dos Juizados, uma vez que se baseiam na conciliação e solução de conflitos de 
forma imediata para atender à celeridade dos processos. Assim, frustrou-se a conciliação 
e também a instrução, pois o preposto não trouxe informações sobre os fatos. Tal atitude 
conduz à aplicabilidade dos efeitos da confissão ficta, conforme tem sido o entendimento 
jurisprudencial de nosso Estado:“RECURSO INOMINADO Nº 2025/10 (JECC GUARAÍ – 
TO) - Referência: 2009.0006.7182-1/0; Natureza: Declaratória c/c Pedido de Danos Morais 
c/c Pedido de Liminar; Recorrente: Brasil Telecom S/A // Atlântico Fundo de Investimento 
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em Direitos Creditórios Não Padronizados; Advogado(s): Dr. André Guedes e outros // Dr. 
José Edgard da Cunha Bueno Filho; Recorrido: Anastácio Bento Alves de Sousa; 
Advogado(s): Dr. José Ferreira Teles; Relator: Juiz Fábio Costa Gonzaga.-  SÚMULA DE 
JULGAMENTO – EMENTA: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR - CESSÃO DE 
CREDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CONFISSÃO FICTA - PREPOSTO 
SEM PODERES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 
Em relação de consumo, não há que se falar em ilegitimidade passiva quando há cessão 
de crédito, pois a empresa cessionária também responde, tendo em vista que passa a 
ocupar a cadeia de fornecedores. 2. Deve ser decretada a confissão ficta da empresa que 
nomeia preposto sem poderes para transigir, como aduz o art. 9o, §4° da Lei n.° 9.099/95. 
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com 
súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da LJE. ACÓRDÃO: Vistos 
e discutidos os presentes autos de Recurso Inominado n° 2025/10 em que figuram como 
recorrente BRASIL TELECOM S/A e ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e como recorrido ANASTÁCIO BENTO 
ALVES DE SOUSA acordam os integrantes da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais do Estado do Tocantins, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 
tudo nos termos da ata de julgamento, mantendo a sentença por seus próprios 
fundamento. Condeno os recorrentes no pagamento das custas e honorários advocatícios, 
que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa. Votaram acompanhando o 
Relator, os Juízes Sandalo Bueno do Nascimento e Ana Paula Brandão Brasil. Palmas-
TO, 08 de junho de 2010.” – destaqueiSaliente-se que, em razão da aplicação dos efeitos 
da confissão ficta e considerando a ausência de provas capazes de refutar o direito do 
Autor, há que se reputarem como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente. Pois, a 
confissão ficta do preposto revela-se em presunção de verdade dos fatos alegados pela 
parte contrária. Ou seja, a falta de conhecimento dos fatos pelo preposto, somado às 
provas trazidas pelo Requerente (docs de fls. 10/13), conduzem à presunção de 
veracidade das alegações feitas pelo Autor.Registre-se que, ainda que não se considere a 
confissão ficta, constata-se que o requerido não conseguiu desincumbir-se do ônus que 
lhe competia porquanto não comprovou nos autos a licitude do débito no valor de 
R$180,47, imputado ao requerente, e que ensejou o apontamento negativo em seu nome, 
conforme comprova a consulta do SPC de fls. 10. Igualmente se verifica que o banco 
requerido não juntou aos autos o referido contrato EC71577440315 relativo ao débito 
imputado. Ainda se constata que o banco requerido não conseguiu comprovar a 
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro invocada. Cumpre ressaltar 
que referida excludente não prospera em favor do banco requerido, uma vez que em caso 
de ocorrências de fraudes em abertura de contas ou de realização de empréstimos, a 
instituição financeira não poderá eximir-se de eventual responsabilidade, pois, além de ser 
responsável pelas contratações realizadas, tem a obrigação de conferir a documentação 
apresentada.Desta forma, constata-se que o requerido não comprovou nos autos a origem 
da dívida que está cobrando do autor. Porquanto não restou comprovado o débito gerado 
em razão de suposta inadimplência do autor. Assim, não havendo provas do débito deve 
se considerá-lo inexistente. Logo, indevida a inserção do nome do autor nos cadastros 
restritivos. Configurada a cobrança indevida.Portanto, em razão da ausência de provas 
das alegações realizadas pelo requerido e de provas contrárias ao direito invocado pelo 
autor, o banco requerido deve ser responsabilizado nos termos do artigo 14 da Lei 
8.078/90 e artigo 927 do Código Civil pelo ato ilícito praticado, pois inseriu apontamento 
negativo em nome do requerente sem comprovar a origem do débito. Portanto, o pleito do 
autor merece acolhimento.Em relação ao pedido de indenização por danos morais, 
saliento que as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos rendem ensejo à 
compensação a título de dano moral. Nestes casos de inscrição indevida nos órgãos de 
restrição ao crédito, o dano in re ipsa, independe de prova do prejuízo. Comprovado o 
evento danoso, ou seja, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, SPC (fls.10), a 
indenização deste decorre, sendo o dano dele presumido pela potencialidade ofensiva que 
seus reflexos causam à vida privada e social do consumidor.Neste sentido é a 
jurisprudência do STJ, a saber: "DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 
SPC. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. 
COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DE SUA INSCRIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. LEI 
8.078/90, ART. 43, § 2º. DOUTRINA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. 
PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Nos termos da 
jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular 
no cadastro de inadimplentes, 'a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 
satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular' nesse cadastro. II - 
omissis III - omissis. IV - Não se caracteriza o dissídio quando os arestos em cotejo não se 
ajustam em diversidade de teses. (RESP 165727/DF; DJ:21/09/1998, Rel. Min. SALVIO 
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA)".Diante disso, a compensação pelo dano moral pleiteado 
deve ser concedida considerando-se o direito material ofendido (regras sobre relações de 
consumo do CDC) e observando-se na fixação do valor os critérios de razoabilidade para 
evitar o enriquecimento indevido. É de salientar que o valor da indenização se mede pela 
extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Neste sentido, constata-se 
que as circunstâncias fáticas do caso presente, conquanto se trate de inscrição indevida 
junto aos cadastros de restrição ao crédito e configure dano moral in re ipsa, não enseja 
uma indenização em patamar elevado, porquanto o nome do autor encontrava-se inserido 
desde 19.10.2009, sendo que o autor dele teve conhecimento apenas neste ano de 2011, 
não provando que durante o período da inscrição negativa tenha ocorrido alguma ofensa 
aos seus direitos da personalidade. Portanto, na fixação do valor da indenização será 
considerada as circunstâncias fáticas deste caso em atendimento ao artigo 944 do CC. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento nas razões de fato e de direito 
expendidas e provas apresentadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 
autor RONALDO ADRIANO DOS SANTOS MOURA em face de BANCO BRADESCO 
S.A., declarando inexistente o débito e indevida a inserção do nome do autor nos 
cadastros de restrição ao crédito, em especial SPC. Diante disso, torno definitiva a decisão 
que deferiu o pedido liminar (fls.16/17).Com base nas mesmas razões julgo procedente o 
pedido de indenização por danos morais e condeno o requerido no pagamento do valor de 
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem corrigidos a partir desta sentença e juros 
moratórios de 1% ao mês, também com termo a quo da data desta sentença.Registre-se 
que, se houver recurso, caso a Turma Recursal mantenha sentença, considerando que o 
valor do dano moral é sempre contemporâneo, conforme súmula 362 do STJ, a correção 
monetária do valor arbitrado será computada a partir da data desta sentença independente 
da data de julgamento do recurso.Nos termos do que dispõe o artigo 475-J, do Código de 
Processo Civil determino o pagamento do valor total da condenação, qual seja, 
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado desta sentença, sob pena do pagamento de multa equivalente a dez por cento 
(10%) sobre o valor total da condenação, independente de nova intimação, nos termos do 
Enunciado 105 – FONAJE e do artigo 52, inciso IV da Lei 9.099/95. Com fundamento no 
que dispõe o artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, 
com resolução de mérito.Sem custas e honorários, nesta fase, conforme artigo 55, da Lei 
9.099/95.Depois de transcorrido o prazo fixado para o cumprimento espontâneo da 
sentença, manifeste-se o Autor a necessidade de execução.Com o trânsito em julgado e 
não havendo outras manifestações, providencie-se a baixa e arquivem-se os autos, com 
as cautelas de praxe. Publique-se (DJE-SPROC). Registre-se. Intimem-se via DJE.Guaraí 
- TO, 17 de maio de 2011.Jorge Amancio de Oliveira Juiz Substituto Auxiliar  
 
AUTOS N° 2010.0011.8235-6 
EMBARGOS DE TERCEIROS 
EMBARGANTE: OLÍVIA SGARBOSSA 
ADVOGADA: DRA. ELYDIA LEDA BARROS MONTEIRO 
EMBARGADO: ERICO BECKER NETO 
ADVOGADO: DR. JOSÉ FERREIRA TELES 
(6.0) SENTENÇA CIVEL N° 23/05 Dispensado o relatório na forma do artigo 38, da 
Lei 9.099/95.FUNDAMENTAÇÃO.Aduz a Embargante que foi penhorado veículo de 
sua propriedade para garantir dívida do Executado Ivalcir Antonio Sandi. Aduz que 
não tem nenhum vínculo obrigacional com a dívida cobrada do Executado. De outro 
lado, embora o patrono do Embargado tenha juntado aos autos apenas fotocópia de 
procuração datada de 14.06.2007, aprecio sua peça contestatória. Alega o 
Embargado a incompetência dos Juizados. Não lhe assiste razão, pois a execução 
encontra-se em tramitação nesta Justiça Especializada e aqui se devem processar os 
Embargos. Portanto, rejeito a preliminar. Ademais, a alegação de ausência de 
documentos obrigatórios não há que prosperar, pois, além dos autos correrem 
apensados à execução, o necessário para apreciação do feito encontra-se no 
caderno processual, tanto que o Embargado tomou conhecimento do alegado e 
contestou. No mérito o Exequente/Embargado diz que o veículo pertence ao 
executado. Todavia, junta aos autos documentos de fls. 21 que aponta no sentido 
contrário, porquanto consta a Embargante, Sra. Olívia Sgarbossa, como proprietária 
do veículo com data de aquisição de 09/11/2008. É consabido que, em razão da 
transferência de bens móveis se dar mediante tradição, apenas o documento do 
veículo não é, em certas situações, suficiente para provar a propriedade. Porém, no 
caso em análise, as circunstâncias e provas trazidas conduzem à convicção de que o 
bem pertence à Embargante. Neste caminhar saliento a incidência do artigo 333, do 
CPC, aplicável subsidiariamente nesta situação. Neste sentido, restou claro que o réu 
(embargado) não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito da autora (embargante).Destarte, é de se concluir que à 
Embargante assiste razão.DISPOSITIVO.Ante o exposto, com fundamento nas 
razões de fato e de direito expendidas e ante as provas trazida aos autos, JULGO 
PROCEDENTE o pedido da Embargante OLÍVIA SGARBOSSA em face do 
Embargado ERICO BECKER NETO e desconstituo a penhora realizada.Com 
fundamento no que dispõe o artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro 
extinto o processo, com resolução de mérito.  Sem custas e honorários, nesta fase, 
conforme artigo 55, da Lei 9.099/95. Desapensem-se os autos e prossiga-se a 
Execução até seus ulteriores atos.Com o trânsito em julgado e não havendo outras 
manifestações, providencie-se a baixa e arquivem-se os autos, com as providências 
de praxe.Extraia-se cópia desta sentença para os autos 2008.0003.8154-0 
(Execução).Publique-se (DJE-SPROC). Registre-se. Intimem-se.Guaraí - TO, 20 de 
maio de 2011. Jorge Amancio de Oliveira Juiz Substituto Auxiliar  
 
AUTOS N° 2009.0010.7210-7 
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
EXEQUENTE: THIAGO BARREIRA CURCINO 
ADVOGADO: DR. FRANCISCO JÚLIO PEREIRA SOBRINHO 
REQUERIDO: WEBJET LINHAS AEREAS 
ADVOGADO: DRA. KARLA BARBOSA LIMA RIBEIRO E HAMILTON DE PAULA 
BERNARDO 
(6.4.c) DECISÃO Nº 67/05 Consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95, caberão 
embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 
contradição, omissão ou dúvida. Portanto, não utilizado os embargos contra uma 
das peças jurídicas acima mencionadas e prescritas na Lei não há que ser 
apreciado por este Juízo, em razão da inadequação da via eleita. Constata-se que 
no caso os embargos de declaração foram manejados para combater suposta 
contradição existente em decisão que rejeitou outros embargos. Por tais razões 
NÃO conheço dos embargos interpostos.Transitado em julgado cumpra-se a 
decisão de fls. 136/137 e arquive-se com as providências de praxe.Publique-se 
(DJE-SPROC). Intimem-se via DJE.Guaraí, 20 de maio de 2011. Jorge Amancio de 
Oliveira Juiz Substituto. 
 

GURUPI 
Diretoria do Foro 

 
EDITAL Nº 01/2011-DF 
 
O Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS, Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição 
da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc.  
 
Faz saber a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que, nos 
termos disciplinados no artigo 107 da Lei Complementar nº 10/1997 – Lei Orgânica do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, combinado com o Provimento nº 002/2011 - 
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, será realizada 
CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA nos Cartórios Judiciais e Extrajudiciais desta Comarca 
de 3ª Entrância de Gurupi-TO, nos dias 15 a 22 de junho de 2011, com início às 08 horas 
do dia 15 de junho de 2011, e encerramento previsto para o dia 22 de junho de 2011, às 
18 horas. Assim, CONVOCA para fazerem-se presentes aos trabalhos correicionais os 
Juízes de Direito desta Comarca, todos os Serventuários da Justiça, e, ainda, os Oficiais 
de Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição desta Comarca. Na oportunidade 
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CONVIDA, para participar dos trabalhos, representantes do Ministério Público, da 
Defensoria Púbica, da Ordem dos Advogados atuantes nesta Comarca, bem como os 
jurisdicionados em geral. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, aos 04 dias do mês de maio de 2011 
(04-05-2011). 
Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado 
do Tocantins. 
 

RONICLAY ALVES DE MORAIS 
Juiz de Direito 
Diretor do Foro 
Em substituição 

 
PORTARIA N.º 16/2011 
 
O Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS, Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição 
da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc, 
 
CONSIDERANDO o contido no Ofício Circular nº 09/2011 – CGJUS/TO, da lavra da 
Corregedora-Geral da Justiça deste Estado, a qual comunica que as Correições Ordinárias 
previstas para o mês de maio deverão ser realizadas normalmente; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 42, inciso I, alínea “c”, e 107 da Lei 
Complementar nº 10/1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; e 
CONSIDERANDO o disposto no item 1.3.1 – Seção 3, do Provimento nº 002/2011 - 
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 
RESOLVE: 
Artigo. 1º.  DETERMINAR a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA nos 
Cartórios Judiciais e Extrajudiciais desta Comarca de 3ª Entrância de Gurupi-TO, a qual 
iniciará no dia 15 de junho de 2011, às 08 horas e finalizar-se-á no dia 22 de junho de 
2011, às 18 horas, cuja solenidade de abertura realizar-se-á no Salão do Tribunal do Júri 
deste Fórum. 
Artigo. 2º. Os trabalhos correicionais nas Escrivanias Judiciais serão executados pelo 
respectivo Juiz de Direito Titular e/ou Juiz Substituto e nos cartórios extrajudiciais por 
comissão designada pelo Diretor do Foro desta Comarca. 
Artigo. 3º. DESIGNAR como Secretário da Correição o assessor Jurídico da Diretoria do 
Fórum, RICARDO RODRIGUES SOARES, e como substituta a servidora NATÁLIA 
GRANJA BATISTA. 
Artigo. 4º. DETERMINAR sejam DEVOLVIDOS aos respectivos cartórios, até o dia 10 de 
junho de 2011, todos os PROCESSOS COM CARGA aos respectivos Advogados, 
Procuradores e Defensores, sob pena de suportarem as sanções do art. 196 do CPC e 
330 e 337 do CP. 
Artigo. 5º. CONVOCAR os servidores das Serventias desta comarca para servirem 
durante o período correicional e CONVIDAR as partes, advogados, membros do Ministério 
Público e Defensoria Pública, autoridades dos demais Poderes, serventuários da Justiça, 
demais servidores públicos, jurisdicionados e a população em geral para colaborarem com 
os trabalhos trazendo ao conhecimento possíveis reclamações ou queixas e sugestões 
para o aprimoramento da prestação jurisdicional. 
§ 1º. COMUNIQUEM-SE aos representantes do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 
DEFENSORIA PÚBLICA atuantes nesta Comarca, bem como ao PRESIDENTE DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Subseção de Gurupi, convidando-os 
pessoalmente para colaborarem e divulgarem a correição ordinária. 
Artigo 6º. SUSPENDER, durante o período da Correição Geral Ordinária, com arrimo no 
item 1.3.25 do Provimento CGJUS-TO nº 002/2011, os prazos processuais, o expediente 
externo e o atendimento ao público, ficando ao critério de cada Magistrado a realização 
das audiências anteriormente designadas na forma que julgar conveniente para o 
desenvolvimento dos trabalhos correicionais. 
Artigo 7º. DETERMINAR que a presente portaria seja registrada e autuada, pela Diretoria 
do Fórum desta Comarca, dando início ao procedimento correicional, em cujo feito serão 
praticados todos os atos referentes à correição (item 1.3.1 – V, do Provimento CGJUS/TO 
nº 002/2011). 
Artigo 8º. AFIXE uma cópia desta Portaria em cada Serventia e no Placar do Fórum. 
Artigo. 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins. 
 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, aos 04 dias do mês de maio de 2011 
(04-05-2011). 

RONICLAY ALVES DE MORAIS 
Juiz de Direito/Diretor do Foro 

Em substituição 
 

2ª Vara Cível 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n.º: 4405/95 
Ação: Cautelar Preparatória de Arresto 
Requerente: Clovis Alves da Silva 
Advogado(a): Dra. Donatila Rodrigues 
Requerido(a): Rosa Maria Gomes Pinheiro  
Advogado(a): Dr. Isaú Luiz Rodrigues Salgado 

INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Isto posto, em face do voluntário abandono 
da causa pela parte requerente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Gurupi, 29 
de abril de 2011. (ass) Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 7125/03 
Ação: Habilitação de Crédito 
Requerente: Ivonete Pinto dos Santos 
Advogado(a): Dr. Raimundo Nonato Fraga Sousa 
Requerido(a): Rosa Maria Gomes Pinheiro  
Advogado(a): Dr. Isaú Luiz Rodrigues Salgado 

INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Isto posto, em face do voluntário abandono 
da causa pela parte requerente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Gurupi, 29 
de abril de 2011. (ass) Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 7124/03 
Ação: Habilitação de Crédito 
Requerente: Paulo Roberto de Castro 
Advogado(a): Dr. Benedito Alves Dourado 
Requerido(a): Rosa Maria Gomes Pinheiro  
Advogado(a): Dr. Isaú Luiz Rodrigues Salgado 

INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Isto posto, em face do voluntário abandono 
da causa pela parte requerente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Gurupi, 29 
de abril de 2011. (ass) Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 4526/95 
Ação: Execução 
Exeqüente: Saulo de Oliveira 
Advogado(a): Dra. Donatila Rodrigues 
Requerido(a): Rosa Maria Gomes Pinheiro  
Advogado(a): Dr. Isaú Luiz Rodrigues Salgado 

INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Isto posto, em face do voluntário abandono 
da causa pela parte requerente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Gurupi, 29 
de abril de 2011. (ass) Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 4527/95 
Ação: Cautelar Preparatória de Arresto 
Requerente: Saulo de Oliveira 
Advogado(a): Dra. Donatila Rodrigues 
Requerido(a): Rosa Maria Gomes Pinheiro  
Advogado(a): Dr. Isaú Luiz Rodrigues Salgado 

INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Isto posto, em face do voluntário abandono 
da causa pela parte requerente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Gurupi, 29 
de abril de 2011. (ass) Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 7517/05 
Ação: Busca e Apreensão 
Requerente: Rondon de Souza Castro 
Advogado(a): Dr. José Augusto Bezerra Lopes 
Requerido(a): Renato Carneiro Marques 
Advogado(a): Dr. Nadin El Hage  
INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO: SENTENÇA: (...) Isto posto, em face do voluntário abandono 
da causa pela parte requerente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, com fulcro no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Gurupi, 19 
de maio de 2011. (ass) Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 2010.0008.9339-9/0 
Ação: Indenização 
Requerente: Raimunda Alves de Araújo Borges 
Advogado(a): Dr. Marcelo Pereira Lopes 
Requerido(a): Associação Comercial de São Paulo 
Advogado(a): Dr. Paulo Henrique M. Barros 
Requerido(a): Atlântico Fundo de Investimento 
Advogado(a): Dra. Sarah Gabrielle Albuquerque Alves 
Requerido(a): Banco Santander Brasil S.A. 
Advogado(a): Dr. Leandro Rógeres Lorenzi   
INTIMAÇÃO: Fica o requerido ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO, na pessoa de 
sua advogada, intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto à 
contestação à reconvenção.  
 
Autos n.º: 7632/06 
Ação: Condenatória  
Requerente: Ralf Pereira de Souza 
Advogado(a): Dr. Cloves Gonçalves de Araújo 
Requerido(a): Rogério Villela de Biassio 
Advogado(a): Dr. Leonardo Meneses Maciel 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: (...) Ante ao exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe 
provimento. Gurupi, 19/05/2011. (ass) Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 2008.0004.8491-8/0 
Ação: Cobrança 
Requerente: Ranna Aires Calai 
Advogado(a): Dr. Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz 
Requerido(a): Companhia Excelsior de Seguros 
Advogado(a): Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 
manifestarem acerca da proposta de honorários do perito nomeado nos autos, a qual 
importa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 
 
Autos n.º: 2010.0009.7255-8/0 
Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 
Requerente: Ronaldo Tavares Alvarenga 
Advogado(a): Dr. Elyedson Pedro Rodrigues Silva 
Requerido(a): Banco Carrefour S.A. 
Advogado(a): Dr. Gilberto Badaró de Almeida Souza 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Presentes os pressupostos recursais, recebo o recurso de 
apelo em ambos os efeitos. Intime-se o recorrido para apresentar contra-razões em 15 
(quinze) dias. Gurupi, 19/05/2011. Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 7811/07 
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Ação: Usucapião 
Requerente: Roberto Câmara dos Santos 
Advogado(a): Dr. Isaú Luiz Rodrigues Salgado 
Requerido(a): Vitorino Pinto da Fonseca  
Requerido(a): Maria dos Reis Fonseca 
Advogado(a): não constituído  
Assistente: Ana Karita Mendes Bezerra 
Advogado(a): Dr. Antônio Pereira da Silva 
Assistente: Espólio de Celso Rodrigues Bezerra 
Advogado(a): Hilton Cassiano da Silva Filho 
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 
manifestar sobre o teor da certidão de fls. 176. 
 
Autos n.º: 2007.0010.6620-8/0 
Ação: Obrigação de Fazer 
Requerente: Raimundo Vieira da Silva 
Advogado(a): Dr. Walace Pimentel  
Requerido(a): Neulmax Batista Rodrigues 
Advogado(a): Dr. Álvaro Santos da Silva 
Denunciado(a): Mauritan Gomes de Souza 
Advogado(a): não constituído  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Presentes os pressupostos recursais, recebo o recurso de 
apelo em ambos os efeitos. Intime-se o recorrido para apresentar contra-razões em 15 
(quinze) dias. Gurupi, 19/05/2011. Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 2009.0012.8072-9/0 
Ação: Rescisão Contratual  
Requerente: Cimentec – Comércio de Cimento Ltda. 
Advogado(a): Dr. Nivair Vieira Borges 
Requerido(a): Multi Empresas Comércio de Telecomunicações Ltda 
Advogado(a): não constituído 
Requerido(a): Brasil Telecom Celular S.A. 
Advogado(a): Dra. Patrícia Mota Marinho Vichmeyer 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Designo audiência preliminar (artigo 331, do CPC) para o dia 
31 de maio de 2011, às 13:30 horas, onde serão decididas as questões processuais 
pendentes, fixados os pontos controvertidos e especificadas as provas. Gurupi, 
15/10/2010. (ass) Marcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 2008.0007.0308-3/0 
Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais 
Requerente: Konrad César Resende Wimmer 
Advogado(a): Dra. Fernanda Roriz G. Wimmer 
Requerido(a): Brasil Telecom S.A. 
Advogado(a): Dr. Sebastião Alves Rocha 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas para, no prazo legal, se manifestarem sobre o 
termo de penhora de fls. 163. 
 
Autos n.º: 2009.0008.6270-8/0 
Ação: Reparação de Danos 
Requerente: Rogério Lima Pires 
Advogado(a): Dr. Sávio Barbalho 
Requerido(a): Unimed Gurupi Cooperativa de Trabalho Médico 
Advogado(a): Dra. Kárita Barros Lustosa 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Presentes os pressupostos recursais, recebo o recurso de 
apelo em ambos os efeitos. Intime-se o recorrido para ofertar suas contra-razões, no prazo 
de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins. Gurupi, 19 de maio de 2011. (ass) Marcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 2010.0003.1772-0/0 
Ação: Indenização por Danos Morais 
Requerente: R. D. Construtora Ltda. 
Advogado(a): Dra. Jeane Jaques Lopes de Carvalho Toledo 
Requerido(a): Banco Fiat S.A. 
Advogado(a): Dra. Núbia Conceição Moreira 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Presentes os pressupostos recursais, recebo o recurso de 
apelo em ambos os efeitos. Intime-se o recorrido para ofertar suas contra-razões, no prazo 
de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins. Gurupi, 19 de maio de 2011. (ass) Marcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 
Autos n.º: 6792/01 
Ação: Embargos do Devedor 
Embargante: Paulo Oldoni Slongo 
Advogado(a): Dr. Mário Antônio Silva Camargos 
Embargado(a): Banco do Brasil S.A. 
Advogado(a): Dr. Albery César de Oliveira 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: Intime-se as partes para indicar assistentes técnicos e 
apresentar quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo o autor depositar os honorários 
periciais no mesmo prazo. Gurupi, 19/05/2011. Márcio Soares da Cunha. Juiz Substituto. 
 

3ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados:  
 
AUTOS Nº: 2009.0002.3460-0- Obrigação de Fazer c/c Cominatória 
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO 
PORTEIRAS 
ADVOGADO: Dr. Adão Gomes Bastos, OAB/ TO 818 
REQUERIDO: MARCIANO ARAUJO REIS E OUTROS 
ADVOGADO: Dr. Henrique Pereira dos Santos, OAB/TO 53 
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada a providenciar o pagamento da locomoção do 
Oficial de Justiça para  cumprimento do mandado de citação, que importa em R$ 40,32 

(quarenta reais e trinta e dois centavos), a ser depositado na Conta nº 9.306-8, agência do 
Banco do Brasil S/A nº 0794-3, devendo ser juntado o comprovante nos autos.  
 
AUTOS – 2.389/05 – EMBARGOS DE TERCEIRO 
Requerente: CLEIBH ANTÔNIO SIQUEIRA 
Advogado(a): ALBERY CÉSAR  DE OLIVEIRA OAB-TO N.º 156-B 
Requerido: GELCIVAN RODRIGUES DE SÁ 
Advogado(a): LEONARDO MENESES MACIEL OAB-TO N.º 4.221 
DECISÃO: “O Tribunal reformou a sentença e liberou o Embargante do pagamento de 
custas e honorários advocatícios, fls. 263/264. Não há honorários de sucumbência a 
receber. Cumpra a parte final do despacho de fls. 273 e arquive. Gurupi, 12/05/11”. 
 
AUTOS – 1.583/01 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: ERIVAN CORREIA BARRETO 
Advogado(a): GISSELE BERNARDES COELHO OAB-TO N.º 678 
Requerido: AGRIFLORA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 
Advogado(a): RONALDO MOURA LEAL OAB-GO N.º 4.833 
DECISÃO: “Para evitar futuras argüições de nulidade intime a requerida a falar da 
avaliação de fls. 677 e do interesse da adjudicação pelo valor da avaliação. Prazo 10 (Dez) 
dias. Providencie o termo de penhora do imóvel descrito na Carta Precatória de fls. 681 e 
intime o autor a assiná-lo e providenciar o registro junto ao cartório de Registro de Imóveis 
respectivos. Conste do termo que o autor é beneficiário da assistência judiciária. Intime do 
bloqueio judicial na pessoa do advogado. Prazo 15 (quinze) dias. Gurupi, 19/05/11”.  
 
AUTOS – 2009.0009.7589-8/0 - DECLARATÓRIA 
Requerente: RAIMUNDO NOGUEIRA BORGES  
Advogado(a): HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS OAB-TO N.º 53 
Requerido: CACIQUE PROMOTORA DE VENDAS LTDA 
Advogado(a): VALMIR PONTES FILHO OAB-CE N.º 2.310 
DECISÃO: “(...)Decido. Não prevalece o argumento da impugnante de que a revelia deve 
ser reconsiderada, pois de fato protocolou a petição por fac símile no prazo legal, todavia, 
a certidão de fls 49 informa que os originais chegaram somente 8 (oito) dias após o 
protocolo. Ademais, é direito de a parte utilizar o protocolo por esse sistema, criado pela 
Lei 9.800, todavia, se responsabiliza pela apresentação dos originais em 05 (cinco) dias, 
se houve demora nos correios é risco que assumiu considerando que o escritório de 
advocacia tem sede em outro Estado da Federação. De qualquer forma, analisando a 
sentença percebe-se que não houve julgamento fundado nos efeitos da revelia, o julgado 
atacou o mérito com análise de documentos trazidos pelas partes, não foi a revelia que 
causou a condenação. Também não há qualquer irregularidade na intimação da sentença 
que contém o nome de uma dos advogados da demandada, não há exigência que a 
publicação indique todos os advogados, basta um deles para que o ato seja perfeito. A 
falta de prejuízo se observa quando a intimação sobre o bloqueio ocorreu em nome do 
mesmo advogado e a requerida compareceu aos autos no prazo correto. Ademais, a 
demandada deveria, caso houvesse interesse em apelar, apresentar seu recurso quando 
teve ciência de que os feito já está em fase de cumprimento de sentença, o que não foi 
feito. No que diz respeito ao excesso de execução a impugnação assevera que o valor 
apresentado pelo exeqüente é superior ao devido, sem, contudo, trazer cálculos que 
demonstre o ocorrido, questiona a incidência da multa do artigo 475 J do CPC. A priori os 
cálculos de fls. 121 seguiram o comando da sentença, com correção monetária pela 
Tabela da Corregedoria a partir da sentença, juros de mora de 1% a contar da 
negativação, sobre o valor incidiram os honorários advocatícios de 15%. Quanto a multa 
do artigo 475 J do CPC, referido artigo fala da sua incidência a contar de 15 (quinze) dias 
após o trânsito em julgado; o cumprimento da sentença foi uma das modificações de 
relevo que o Código de Processo Civil passou nos últimos tempos com o fim da execução 
de sentença, buscando dar mais efetividade aos julgados, a intenção do legislador foi 
evitar alongar indefinidamente o cumprimento, impondo ao condenado a multa quando não 
ocorresse cumprimento voluntário a contar do trânsito em julgado, exigir que ocorra nova 
intimação seria voltar ao passado. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça mais uma vez 
presta um desserviço à celeridade processual e tem entendido que a multa somente incide 
após a intimação, posição com a qual não concordo pelos motivos acima descritos. Isto 
posto, julgo improcedente a impugnação e determino o prosseguimento do cumprimento 
da sentença. No que se refere a apuração do quanto remeta os autos ao contador para 
atualização do débito na forma da sentença. Expeça Alvará para levantamento do valor 
correspondente ao montante informado na impugnação. Na impugnação condeno a 
requerida nos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação a 
ser encontrado pelo contador judicial. Intime. Gurupi, 18 de maio de 2011”. 
 
AUTOS – 2.183/04 – OBRIGAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) 
Requerente: MARIA JOSÉ CARVALHO 
Advogado(a): WALACE PIMENTEL OAB-TO N.º 1.999 
Requerido: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
Advogado(a): VICENTE COELHO ARAÚJO OAB-DF N.º 13.134 
DESPACHO: “Intime a General Mortors do Brasil a efetuar o pagamento na forma 
solicitada pela autora ou indicar a impossibilidade de fazê-lo em 15 (quinze) dias. Gurupi, 
19/05/11”.  
 
AUTOS – 1.764/01 – CAUTELAR (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) 
Requerente: ALBERY CÉSAR  DE OLIVEIRA 
Advogado(a): ALBERY CÉSAR  DE OLIVEIRA OAB-TO N.º 156 
Requerido: VALTER ARAÚJO RODRIGUES  
Advogado(a): JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTI OAB-TO N.º 209 
DESPACHO: “Sobre a possível irregularidade de ato registral do cartório de Registro de 
Imóveis d cidade de Fátima e Porto Nacional cabe ao autor levar sua irresignação ao Juiz 
Diretor do Fórum da Comarca de Porto Nacional ou diretamente à Corregedoria Geral de 
Justiça. Em razão da frustrada tentativa de bloqueio BACENJUD, a pedido do autor 
suspenda “sine die”. Gurupi, 16/05/11”. 
 
AUTOS – 2.199/04 – RESCISÃO CONTRATUAL 
Requerente: GAMA & GAMA LTDA 
Advogado(a): ALBERY CÉSAR  DE OLIVEIRA OAB-TO N.º 156-B 
Requerido: CERÂMICA SANTA TEREZINHA S/A 
Advogado(a): JOAQUIM PEREIRA DA COSTA JÚNIOR OAB-TO N.º 54 
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DESPACHO: Fica a parte autora intimada para no prazo de 10 (dez) dias efetuar o 
pagamento dos honorários periciais que importa em R$ 3.825,00 (três mil e oitocentos e 
vinte e cinco reais), para realização da perícia. 
 
AUTOS – 754/99 - EXECUÇÃO 
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado(a):ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA OAB-TO N.º 17 
Requerido: SIDNEY ROGÉRIO PELIZZARI E OUTROS 
Advogado(a): JEANE JAQUES LOPES DE CARVALHO OAB-TO N.º 1882 
DESPACHO: “Desentranhe às fls. 297/305 e devolva a subscritora. Intime o banco a 
informar se houve efetivo cumprimento da Carta Precatória enviada à Comarca de 
Formoso do Araguaia. Intime. Gurupi, 12/05/11”. 
 
AUTOS – 1.304/99 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: HIPER NORTE SUPERMERCADOS LTDA 
Advogado(a): LEONARDO NAVARRO AQUILINO OAB-TO N.º 2.428-A 
Requerido: RAIMUNDO ÍRIS FONSECA E OUTRA 
DESPACHO: “Sobre a pesquisa BACENJUD diga o autor em 10 (dez) dias. Gurupi, 
11/05/11”. 
 
AUTOS – 2011.0001.2484-9/0 – EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA 
Requerente: GELLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BALCOES E CAMARAS 
FRIGORIFICAS LTDA 
Advogado(a): DJANNE RODRIGUES MOREIRA OAB-GO N.º 17.555 
Requerido: SUPERMERCADO IGUATU LTDA 
DESPACHO: “Intime a excipiente a recolher as custas iniciais da exceção em 10 (dez) 
dias, pena de extinção e arquivamento. Gurupi, 13/05/11”. 
 
AUTOS – 2010.0011.0921-7/0 – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
Requerente: MÁRCIO JOAO DA SILVA 
Advogado(a): CIRAN FAGUNDES BARBOSA OAB-TO N.º 919 
Requerido: GUILHERME SOARES BORGES  
Advogado(a): MARCELO PALMA PIMENTA FURLAN OAB-TO N.º 1.901 
DESPACHO: “Intime as partes a informar especificadamente se há provar a produzir em 
audiência de instrução e julgamento. Prazo de 10 (dez) dias. Gurupi, 11/05/11”. 
 
AUTOS – 2010.0008.9200-7/0 - DESPEJO 
Requerente: GUILHERME SOARES BORGES E OUTROS 
Advogado(a): MARCELO PALMA PIMENTA FURLAN OAB-TO N.º 1.901 
Requerido: PAIOL SUPERMERCADOS LTDA E OUTRO 
Advogado(a): CIRAN FAGUNDES BARBOSA OAB-TO N.º 919 
DESPACHO: “Intime as partes a informar especificadamente se há provar a produzir em 
audiência de instrução e julgamento. Prazo de 10 (dez) dias. Se houver testemunhas o rol 
deverá ser depositado nos autos no mesmo prazo. Gurupi, 11/05/11”. 
 
AUTOS – 2007.0004.6488-9/0 -INDENIZAÇÃO 
Requerente: JOSIMAR DE FIGUEIREDO - ME 
Advogado(a): VENÂNCIA GOMES NETA OAB-TO N.º 83 
Requerido: BOA SORTE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA E OUTRO 
Advogado(a): GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS OAB-TO N.º 2.246 
DESPACHO: “(...) Intime o autor a falar da busca RENAJUD também no prazo de 10 (Dez) 
dias. Gurupi, 10/05/11”. 
 
AUTOS – 2010.0002.3092-6 – COBRANÇA 
Requerente: JOGE PEDRO DE SOUZA 
Advogado(a): MAGDAL BARBOZA DE ARAÚJO OAB-TO N.º 504 
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogado(a): SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA OAB-MS N.º 6.817 
DESPACHO: “Recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime o banco a 
responder em 15 (quinze) dias. Depois remeta os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
com as atualizações de praxe. Gurupi, 10/05/11”. 
 
AUTOS – 2009.0009.0960-7/0 - REVISIONAL 
Requerente: JUNIOR CANDIDO DA SILVA 
Advogado(a): HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA OAB-TO N.º 2510 
Requerido: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A 
Advogado(a): MARINÓLIA DIAS DOS REIS OAB-TO N.º 1.597 
DESPACHO: “Reitere intimação do autor para promover o depósito de todas as parcelas 
vencidas até o corrente mês de maio de 2011 no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 
pena de imediata revogação da liminar. Gurupi, 06/05/11”. 
 
AUTOS – 2011.0002.4130-6/0 – EXCEÇÃO DE INVOMPETENCIA 
Requerente: BRADESCO SEGUROS S/A 
Advogado(a): JACÓ CARLOS SILVA COELHO OAB-TO N.º 3.678 
Requerido: JOSÉ CARLOS DIAS LIMA 
Advogado(a): LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ OAB-TO 
DESPACHO: “Recebo a exceção e determino a suspensão do feito principal. Certifique 
naqueles autos. Intime o excepto a se manifestar em 10 (dez) dias. Gurupi, 12/05/11”. 
 
AUTOS – 2009.0007.6366-1/0 – EXECUÇÃO  
Requerente: VALDIR HAAS 
Advogado(a): JULIANO MARINHO SCOTTA OAB-TO N.º 2.441 
Requerido: ILLA NAZARENO CORDEIRO GARCIA DA SILVEIRA 
DESPACHO: “Sobre a frustrada pesquisa BACENJUD diga o exeqüente em 10 (dez) dias. 
Gurupi, 16/05/11”. 
 
AUTOS – 2.510/05 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Requerente: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA 
Advogado(a): ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA OAB-TO N.º 17 
Requerido: RONDON DE SOUZA CASTRO  
Advogado(a): JOSÉ AUGUSTO BEZERRA LOPES OAB-TO N.º 2308-B 
DESPACHO: “Sobre bloqueio RENAJUD diga o banco em 10 (dez) dias. Intime. Gurupi, 
12/05/11”. 

 

2ª Vara Criminal 
 
APOSTILA 
AUTOS  N.º 2008.0005.9192-7/0 
REQUERENTE/ACUSADO(S): ADEMIR PEREIRA LUZ, VERA LÚCIA MARQUEZ DE 
OLIVEIRA LUZ, FRANCISCO BENTO DE MORAIS e EVALDO GONÇALVES REGO 
VITIMA: PATRIMÔNIO PÚBLICO 
TIPIFICAÇÃO: Art. 1º, Inc. I do Decreto Lei 201/67. 
ADVOGADO(A)(S):  Reginaldo Ferreira Campos-OAB/TO 4.296 e Welton Charles Brito 
Macêdo OAB/TO 1351-B 
Atendendo determinação judicial, INTIMO os advogados acima identificados para que 
procedam a produção dos MEMORIAIS no prazo de 5 (cinco) dias. Gurupi, 23 de maio de 
2011.  Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, o digitei e fiz inserir. 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS N.º 2.059/95 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
Requerente: VANESSA SOUZA SILVA 
Advogado (a): Dr. GOMERCINDO TADEU SILVEIRA - OAB/TO n.º 181-B 
Requerido (a): ESPOLIO DE ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E BENEDITA FERREIRA 
DA SILVA 
Advogado (a): Dr. IRON MARTINS LISBOA - OAB/TO n.º 535 
Objeto: Intimação dos advogados da parte requerente e requerida da decisão proferida às 
fls. 147 v.º. DECISÃO: “Deixando o inventariante de cumprir as atribuições pertinentes ao 
encargo e não prestando contas devidas, removo-o da inventariança, sem prejuízo da 
prestação de contas devida, e em seu lugar nomeio inventariante Vanessa Souza Silva, 
mediante termo. Int. Gpi., 13.05.11. (a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de 
Direito”. 
 
Processo: 2011.0004.2738-8/0 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Autos: DIVÓRCIO 
Requerente: E.R. da S.S. 
Advogado: Dra. VENANCIA GOMES NETA FIGUEREDO – OAB/TO 83-B 
Requerido: F.G.S. 
Advogado: não constituído 
Objeto: Intimação da advogada da parte para comparecer na audiência de tentativa de 
conciliação, ou se for o caso, mudança do rito designada nos autos em epígrafe para o dia 
30/06/2011, às 15:00 horas, devendo comparecer acompanhada da parte.  
 
AUTOS N.º 2009.0003.4827-3/0 
AÇÃO: GUARDA 
Requerente: D. P. R. 
Advogado (a): Dr. HAGTON HONORATO DIAS - OAB/TO n.º 1.838 
Requerido (a): L. D. P. DA S. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
INTIMAÇÃO: Ficam intimadas as partes, através de seus advogados, da sentença 
proferida nos autos em epígrafe às fls. 55, a seguir transcrita. SENTENÇA: “Vistos etc... 
Conforme requerido em fls. 50/51 nestes autos, a parte autora pede extinção, tendo em 
vista a impossibilidade de indicação do endereço correto da requerida, tornando inviável o 
seguimento de feito, bem como o parecer favorável do representante do Ministério Público. 
Ao exposto e com espeque no artigo 267, VIII do C.P.C., JULGO EXTINTO OS 
PRESENTES AUTOS, sem resolução do mérito. Ao arquivo. Gurupi, 10 de setembro de 
2011. (a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário – Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 3.319/97 
AÇÃO: INVENTÁRIO 
Requerente: CORINA DO NASCIMENTO GUIMARÃES 
Advogado (a): Dr. ISAÚ LUIZ RODRIGUES SALGADO - OAB/TO n.º 1.065 A e Dra. ANA 
ALAÍDE CASTRO AMARAL BRITO - OAB/TO n.º 4.063 
Requerido (a): ESPÓLIO DE WILLIAN DINIZ GUIMARÃES FILHO 
Advogado (a): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
INTIMAÇÃO: Ficam intimadas as partes requerente e requerida, através de seus 
advogados, da sentença proferida nos autos em epígrafe às fls. 115, a seguir transcrita. 
SENTENÇA: “Vistos etc... Nestes autos, tendo em vista os herdeiros serem todos maiores, 
instada a manifestar-se a inventariante quedou-se inerte, tornando inviável o seguimento 
do feito, que deve receber o devido impulso das partes. Ao exposto e com espeque no 
artigo 267, III do C.P.C., JULGO EXTINTOS OS PRESENTES AUTOS, sem o 
conhecimento do mérito. Ao arquivo. Gurupi, 03 de maio de 2011. (a) Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário – Juíza de Direito”. 
 
AUTOS N.º 10.074/06 
AÇÃO: SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA  CONVERTIDA EM DIVÓRCIO 
Requerente: S. L. Q. A. S. 
Advogado (a): Dr. HELLEN CRISTINA PERES DA SILVA - OAB/TO n.º 2.510 
Requerido (a): I. DA S. P. 
Advogado (a): NÃO CONSTITUÍDO 
Objeto: Intimação da advogada da parte requerente para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto à certidão de fls. 93. 
 
AUTOS N.º 2010.0007.1151-7/0 
AÇÃO: RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE EXAME 
HEMATOLÓGICO DNA 
Requerente: I. DA S. P. S. 
Advogado (a): Dr. IRONALDO MARTINS LISBOA - OAB/TO n.º 963 
Requerido (a): I. M. L. 
Advogado (a): Dr. IRON MARTINS LISBOA - OAB/TO n.º 535 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerida para manifestar nos autos em epígrafe 
quanto à petição juntada às fls. 33/34. 
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AUTOS N.º 2009.0002.9066-6/0 
AÇÃO: CAUTELAR INCIDENTAL INOMINADA 
Requerente: M. D. C. 
Advogado (a): Dr. MANOEL BONFIM FURTADO CORREIA - OAB/TO n.º 327-B 
Requerido (a): A. C. J. 
Advogado (a): Dr. LUCYWALDO DO CARMO RABELO - OAB/TO n.º 2.331 
Objeto: Intimação do advogado da parte requerente do despacho proferido às fls. 105. 
DESPACHO: “Intime-se a parte autora, do parecer ministerial de fl. 101/102. Gurupi, 06 de 
maio de 2011. (a) Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito”. 
 
Processo: 2011.0004.3353-1/0 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Autos: INTERDIÇÃO E CURATELA COM PEDIDO LIMINAR  
Requerente: JOANA URSULA DE ARAÚJO 
Advogado: Dr. CLOVES GONÇALVES DE ARAÚJO – OAB/TO 3536 
Requerido: ANTÔNIO ALBERTO DE ARAÚJO 
Advogado: não constituído 
Objeto: Intimação do advogado da parte para comparecer na audiência de interrogatório 
designada nos autos em epígrafe para o dia 09/06/2011, às 17:00 horas, devendo 
comparecer acompanhada da parte.  
 
Processo: 2011.0000.6660-1/0 
Autos: INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA 
Requerente: JOÃO DIONISIO PEREIRA 
Advogados: Dr. SILVANY NEVES AVELINO DE SOUZA – OAB/TO 1302 
Requerido: ADÃO DIONISIO PEREIRA  
Advogado: não constituído 
Objeto: Intimação do advogado da parte da designação da avaliação psicológica do 
requerente, João Dionísio Pereira, que será realizado pela Equipe Interdisciplinar 
Psicologia e Serviço Social no Fórum Local desta comarca, na Sala da Equipe Técnica 
Interdisciplinar da Infância e Juventude, no dia 07/06/2011, às 15 horas. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
AUTOS Nº: 2011.0004.2738-8/0 – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: DIVÓRCIO  
Requerente: ELIZABETH REGO DA SILVA SWINGLE 
Requerido: FREDERICK GEORGE SWINGLE 
FINALIDADE: CITA E INTIMA o(a) Sr(a). FREDERICK GEORGE SWINGLE, americano, 
casado, cozinheiro, demais qualificações pessoais ignoradas, residente e domiciliado(a) 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, contestar a presente ação, no 
prazo de quinze (15) dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
narrados na inicial, na forma do artigo 285 do Código de Processo Civil Brasileiro,  bem 
como INTIME-A para comparecer na sala de audiências da Vara de Família e Sucessões, 
no Edifício do Fórum local, no dia 30 de junho de 2011, às 15:00 horas, quando será 
realizada a audiência de tentativa de conciliação ou, se for o caso, conversão do rito, nos 
termos do r. despacho exarado nos autos em epígrafe.  
 

Juizado Especial Cível 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos: 2010.0006.4164-0– DECLARATÓRIA 
Requerente: EDILENE MARRAFON RIBEIRO 
Advogados: DRA. JUCIENE REGO DE ANDRADE OAB TO 1385 
 Requerido: CELTINS – CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogados: DRA. PATRÍCIA MOTA MARINHO VICHMEYER OAB TO 2245 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267, VIII, do código de processo civil, 
homologo por sentença a desistência e julgo extinto o processo. Sem custas e honorários 
face ao art. 55, da lei nº 9.099/95. Defiro o desentranhamento dos documentos que 
instruem a inicial a serem entregues à autora com as cautelas de estilo.  P.R.I.... Gurupi-
TO, 29 de abril de 2.011. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2010.0006.4125-0– DECLARATÓRIA 
Requerente: PEDRITO MENDONÇA MACIEL 
Advogados: DRA. JUCIENE REGO DE ANDRADE OAB TO 1385 
 Requerido: CELTINS – CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogados: DRA. PATRÍCIA MOTA MARINHO VICHMEYER OAB TO 2245 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267, VIII, do código de processo civil, 
homologo por sentença a desistência e julgo extinto o processo. Sem custas e honorários 
face ao art. 55, da lei nº 9.099/95. Defiro o desentranhamento dos documentos que 
instruem a inicial a serem entregues à autora com as cautelas de estilo.  P.R.I.... Gurupi-
TO, 29 de abril de 2.011. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2010.0006.4162-4– DECLARATÓRIA 
Requerente: EDUARDO GONÇALVES LIMA 
Advogados: DRA. JUCIENE REGO DE ANDRADE OAB TO 1385 
 Requerido: CELTINS – CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogados: DRA. PATRÍCIA MOTA MARINHO VICHMEYER OAB TO 2245 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267, VIII, do código de processo civil, 
homologo por sentença a desistência e julgo extinto o processo. Sem custas e honorários 
face ao art. 55, da lei nº 9.099/95. Defiro o desentranhamento dos documentos que 
instruem a inicial a serem entregues à autora com as cautelas de estilo.  P.R.I.... Gurupi-
TO, 29 de abril de 2.011. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 
Autos: 2010.0006.4114-4– DECLARATÓRIA 
Requerente: ELIZABETH VILELA COSTA 
Advogados: DRA. JUCIENE REGO DE ANDRADE OAB TO 1385 
 Requerido: CELTINS – CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogados: DRA. PATRÍCIA MOTA MARINHO VICHMEYER OAB TO 2245 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, com fulcro no art. 267, VIII, do código de processo civil, 
homologo por sentença a desistência e julgo extinto o processo. Sem custas e honorários 

face ao art. 55, da lei nº 9.099/95. Defiro o desentranhamento dos documentos que 
instruem a inicial a serem entregues à autora com as cautelas de estilo.  P.R.I.... Gurupi-
TO, 29 de abril de 2.011. Maria Celma Louzeiro Tiago – JUÍZA DE DIREITO”. 
 

ITACAJÁ 
1ª Escrivania Cível 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS: 2011.0004.1463-4 
Ação: Declaratória 
Requerente(s): Valdene Pereira Vilanova 
Advogado: Lídio Carvalho de Araujo, OABTO 736 
Requerido: Sabino Pereira da Silva 
Advogado(s): Não constituído 
OBJETO: Intimação do advogado sobre decisão de fls 21 
O documento de fls. 1214, subscrito por perito nomeado pela Justiça Federal, atesta que o 
interditando é portador de retardo mental moderado (CID F71) que o incapacita para a vida 
independente (quesito g) e para qualquer trabalho (quesito h). Registre-se que o Juízo 
Federal concedeu ao interditando o benefício assistencial assegurado aos portadores de 
doença mental (fls. 15/18). O receio de dano irreparável ou de difícil reparação é 
presumido, pois sem representação legal, o requerido poderá ter o pagamento do 
benefício previdenciário interrompido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 273 do 
Código de Processo Civil, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para 
nomear VALDENE PEREIRA VILANOVA curadora provisório de SABINO PEREIRA DA 
SILVA, qualificado nos autos, devendo o Cartório expedir os termos de compromisso. 
Intime-se o Ministério Público, inclusive para se manifestar sobre a necessidade de 
realização de nova perícia por este Juízo. Cite-se o interditando para apresentar resposta 
ao pedido formulado na inicial. Itacajá, 27 de abril de 2011 Arióstenis Guimarães Vieira, 
Juiz de Direito. 

1ª Escrivania Criminal 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS 2010.0010.2102-6 - AÇÃO PENAL  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Réu: DIHOGO GUILHERME DA SILVA 
Réu: DIHOGO GUILHERME DA SILVA 
Réu: NEURI CAMPOS FERNANDES DE SOUSA 
Réu: GERCIRLEY DE ALENCAR 
Advogado: Dr. MARCELO WALACE DE LIMA – OAB-TO n° 1.954 
Advogado: Dr. CLAYRTON SPRICIGO – OAB/TO n° 334 
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA 
INTIMAÇÃO – Pelo presente ficam as partes intimadas do DESPACHO, a saber: “Nos 
termos do artigo 422, do Código Penal, com a resação que lhe foi dada pela Lei n° 
11.689/2008, intime-se o órgão do Ministério Público e a defesa dos acusados, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até 
o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 
diligência. De Pedro Afonso para Itacajá, 23 de maio de 2011. Milton Lamenha de 
Siqueira, Juiz de Direito Respondendo.  
 
AÇÃO PENAL N° 2007.0010.3456-0 
ACUSADO: MARIO BACK 
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO – OAB/TO 906 
VITIMA: WALTER SOBREIRA CASSIOLATO 
ADVOGADO: CARLOS VIECZOREK  – OAB/TO 567-A 
Intimem-se WALTER SOBREIRA CASSIOLATO para as alegações finais, no prazo legal. 
Após, ouça-se o Ministério Publico. Itacajá-TO, 25 de abril de 2011. Ariostenis Guimarães 
Vieira, Juiz de Direito. 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de Família, Sucessões Infância e 

Juventude, Cível 
 
DECISÃO 
AUTOS: Nº 2006.0007.2827-6/0 –  CIVIL PÚBLICA 
Requerente: O MINISTÉRIO PÚBLICO/TOCANTINS 
Requerido: ALVINO RIBEIRO DE SOUSA 
Advogado: JOSÉ FERNANDES DA CONCEIÇÃO OAB/MA 8.348 
Advogada: IZABELLA MOREIRA VAZ OAB/MA 9595 
Advogada: ALESSANDRA NEREIDA S. SILVA  OAB/MA 8.340 
DECISÃO: “...POSTO ISSO, com fundamento no artigo 508 e 511 do Código de Processo 
Civil nego seguimento ao recurso porque o mesmo é intempestivo e deserto.  Intimem-se.  
Itaguatins, 23 de maio de 2011. Océlio Nobre da Silva – Juiz de Direito”. 
AUTOS Nº 2011.0004.2133-9/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BANCO HONDA S/A 
Advogado: GUSTAVO DE SOUSA LOPES OAB/CE 18095 
Advogado: HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422 
Advogada: ELIETE SANTANA MATOS OAB/CE 10.423 
Requerido: ANTONIO SOARES DE BRITO 
DECISÃO: “...POSTO ISSO, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem 
cujas descrições encontram-se no contrato e inicial, o que faço amparado no artigo 2º, 
§§ 2º e 3º e do artigo 3º, todos do Decreto-Lei nº 911/1969, com as modificações 
introduzidas pela Lei nº 10.931/2004. Após o cumprimento, deposite-se o bem em mãos 
da representante legal do requerente, o qual deverá ser concitado a preservar a 
integridade do bem e não removê-lo desta Comarca sem prévia autorização do juízo, 
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sob as penas da lei. Na falta do representante legal, deposite-se o bem em mãos do 
depositário público. Quando do cumprimento desta decisão, os Oficiais de Justiça 
encarregados deverão discriminar no respectivo auto as condições de conservação do 
bem, inclusive acessórios de que disponha. Caso necessário, poderão os Oficiais de 
Justiça agir na forma do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Deverão, ainda, 
observar rigorosamente as disposições do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, 
e artigos 661 e 663 do Código de Processo Civil. Executada a medida liminar, CITE-SE 
o devedor, com as advertências do artigo 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei nº 
911/1969 para, em 05 (cinco) dias, querendo, proceder à purgação da mora (caso em 
que o bem lhe será restituído), e/ou oferecer resposta em 15 (quinze) dias.  Requerida a 
purgação da mora, proceda-se ao depósito judicial do valor pago, ficando nomeada a 
agência do Banco Postal como depositária, intimando-se o credor em seguida para se 
manifestar em 05 (cinco) dias. Aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para 
o oferecimento de resposta. Após, façam-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 
Itaguatins, 12 de maio de 2.011. Océlio Nobre da Silva - Juiz de Direito¨” 
 

MIRACEMA 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
 
AUTOS 4215/08 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL    
EXEQUENTE: UNIÃO      
PROCURADOR: AILTON LABOISSIERE VILELA   
EXECUTADO: INVESTCO S/A  
ADVOGADA: LUDIMYLLA MELO CARVALHO    
INTIMAÇÃO: Fica a autora e sua advogada  intimada para proceder ao pagamento das 
custas finais no valor de R$469,92(quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa  e dois 
centavos) e a taxa judiciária no valor de 688,75(seiscentos e oitenta e oito reais e setenta 
e cinco centavos).  
 
AUTOS Nº: 2008.0006.4663-2 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA   
REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA CAMPOS DE SOUSA    
ADVOGADO: DR. DOMINGOS PAES DOS SANTOS   
REQUERIDO: INSS   
INTIMAÇÃO: Despacho: “... Redesigno audiência para o dia 22/9/2011, às 13:30 horas. 
Miracema do Tocantins, em 29 de abril de 2011. (a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto 
– Juiz de Direito”.   
 
AUTOS Nº: 2008.0007.5639-0 (4229/08) 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA   
REQUERENTE: CLEVES ROCHA MORAIS    
ADVOGADO: DR. JOÃO ANTÔNIO FRANCISCO 
ADVOGADO: DR. GEORGE HIDASI  
REQUERIDO: INSS   
INTIMAÇÃO: Despacho: “... Redesigno audiência para o dia 22/9/2011, às 14:45 horas. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 29 de abril de 2011. (a) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto – Juiz de Direito”.   
 
AUTOS Nº: 2009.0010.5117-7 (4489/09) 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA    
REQUERENTE: MARIA ALVES SIQUEIRA    
ADVOGADO: DR. PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI  
REQUERIDO: INSS   
INTIMAÇÃO: Despacho: “... Redesigno audiência para o dia 22/9/2011, às 14:00 horas. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 29  de abril de 2011. (a) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto – Juiz de Direito”.  
 
AUTOS Nº: 2008.0006.4661-6 (4207/08) 
AÇÃO: PREVIDECNIARIA  
REQUERENTE: ROSA VIEIRA DE SOUSA    
ADVOGADO: DR. DOMINGOS PAES DOS SANTOS  
REQUERIDO: INSS    
INTIMAÇÃO: Despacho: “... Redesigno audiência para o dia 17/8/2011, às 16:20 horas. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 29 de abril de 2011. (a) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto- Juiz de Direito”.  
 
AUTOS Nº: 2008.0006.4662-4 (4209/08) 
AÇÃO: PREVIDENCIÀRIA    
REQUERENTE: CORACI MARQUES FERREIRA    
ADVOGADO: DR. DOMINGOS PAES DOS SANTOS  
REQUERIDO: INSS   
INTIMAÇÃO: Despacho: “... Redesigno audiência para o dia 17/8/2011, às 16:45 horas. 
Intimem-se. Miracema do Tocantins, em 29 de abril de 2011. (a) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto- Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº: 2009.0009.4737-1 (4451/09) 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA 
REQUERENTE: MARIA ANTÔNIA CÂMARA SILVA    
ADVOGADO: DR. CARLOS EDUARDO GADOTTI FERNANDES      
REQUERIDO: INSS    
INTIMAÇÃO: Despacho: “... Dê-se vistas dos autos a parte autora para manifestar no 
prazo de dez dias sobre a contestação e documentos de fls 33/41. Designo audiência de 
instrução e julgamento para o dia 22/9/2011, às 16:40 horas. Intimem-se. Miracema do 
Tocantins, em 28 de abril de 2011.(a) Dr. André Fernando Gigo Leme Netto- Juiz de 
Direito”.   
 

AUTOS 3839/07 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA    
REQUERENTE: CREUZA GLÓRIA DE AZEVEDO     
ADVOGADO: DOMINGOS PAES DOS SANTOS    
REQUERIDO: INSS    
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “... Redesigno audiência para o dia 22/09/2011 às 15:20 horas. 
Intimem-se. Miracema do  Tocantins, em 29 abril de 2011. (as) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto- Juiz de Direito.” 
 
AUTOS 4245/08 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA    
REQUERENTE: SANTINA LEOPOLDINA MAURIZ     
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GADOTTI FERNANDES   
REQUERIDO: INSS    
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “... Redesigno audiência para o dia 22/09/2011 às 15:45 horas. 
Intimem-se. Miracema do  Tocantins, em 29 abril de 2011. (as) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto- Juiz de Direito.”   
 
AUTOS 4261/08 
AÇÃO: PREVIDENCIÁRIA    
REQUERENTE: JOSÉ ALVES DA SILVA     
ADVOGADO: JOÃO ANTÔNIO FRANCISCO   
REQUERIDO: INSS    
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “... Redesigno audiência para o dia 22/09/2011 às 16:00 horas. 
Intimem-se. Miracema do  Tocantins, em 29 abril de 2011. (as) Dr. André Fernando Gigo 
Leme Netto- Juiz de Direito.”   
 
 

Juizado Especial Cível e Criminal 
 
EDITAL DE LEILÃO 
 
O DOUTOR MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES, Juiz de Direito Substituto 
Automático do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Miracema do 
Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, 
etc... FAZ SABER, a quanto o presente edital, vierem ou dele conhecimento tiverem 
que, nos autos nº. 4474/2010 (2010.0011.4606-6) Ação de Execução de Titulo Judicial, 
em que tem como Requerente Marcos Aurélio Glória Azevedo e Agenor Diniz Lopes 
Filho, em desfavor do Requerido  João falcão de Souza, foi designado o dia 25 DE 
MAIO DE 2011 ÀS 14H30MIN, para realização do 1ª Leilão, no átrio Fórum local, onde 
o porteiro dos auditórios levará a público o pregão para venda e arrematação a quem 
mais der, em lanço superior à avaliação, do seguinte bem do devedor e assim avaliado 
”01 – terreno suburbano, ou melhor, uma área de 600 m², pertencente ao lote 
suburbano, localizado na Av. Beatriz Silva, s/n, Vila Planalto- Tocantinia-TO, que está 
registrado sob a matricula 102, R-2, fls. 57, do livro 2-A, do Cartório de Registro de 
Imóveis desta cidade, com os seguintes limites e confrontações: 20 metros de frente, 
limitando com a Av. Beatriz Silva, partindo do marco 3, rumo norte, 30 metros na lateral 
esquerda, partindo do marco 3 rumo a leste, 20 metros de fundos e 30 metros na lateral 
direita,  AVALIADO, em R$ - 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais – (cf. certidão de 
fls. 34). Se não for encontrado lanço superior ao da Avaliação, os mesmos serão 
levados ao 2ª Leilão no dia 09 DE JUNHO DE 2011 ÀS 14H30MIN, no mesmo horário e 
local, não podendo o lanço ser inferior ao valor de 80% da avaliação. A arrematação far-
se-á com dinheiro à vista ou à prazo de 3(três) dias, mediante caução idônea, na forma 
dos artigos 690 e 695 do CPC. Despacho: de fls. 33 “1- Diante das tentativas frustadas 
de conciliação entre as partes, outro caminho não resta senão a designação de leilão 
visando a venda judicial dos bens penhorados. Ao contador, para atualizar a dívida em 
24 (vinte e quatro) horas. Em  igual prazo, promova-se nova avaliação de todos os bens 
penhorados nos autos. Sem prejuízo das diligências supra, designo desde já o 1º leilão 
(a quem mais der, em lanço superior a avaliação) para o dia 25/05/2011 e/ou 2º leilão 
(não podendo o lanço ser inferior ao valor de 80% da avaliação) para o dia 09/06/2011, 
em ambos os casos sempre às 14h30min. Expeçam-se editais e realização de nova 
penhora on-line. Saem os presentes intimados. Intime-se o requerido. Marcello 
Rodrigues de Ataídes – Juiz de Direito Substituto Automático”. E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será fixado no placard 
do Fórum local e no(s) local(is) de costume e divulgados nas entidades representativas 
do Município, agências bancárias, correios, comarca vizinhas etc. Miracema do 
Tocantins -TO., Eu, Poliana Silva Martins – Técnica Judiciária, o digitei. Marcello 
Rodrigues de Ataídes Juiz de Direito Substituto Automático 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
 
AUTOS Nº 3226/2007 – PROTOCOLO: (2007.0006.1090-60) 8 
Requerente: NATAN COELHO COSTA 
Advogado: Dr. Flávio Suarte Passos Fernandes 
Requerido: RAIMUNDO LITA 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO DE DESPACHO: “Defiro o pedido retro. Após o prazo requisitado, intime-
se o reclamante para em 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos. De Tocantinia para 
Miracema 11/02/20111 – Renata do Nascimento e Silva - Juíza de Direito substituta 
automática.” 

MIRANORTE 
1ª Escrivania Criminal 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
 

AÇÃO PENAL N. 1560/11 
Acusado: ADEAN CARLOS PEREIRA GOMES BRITO 
Advogado: JOSÉ PEREIRA DE BRITO e JACKSOM MACEDO DE BRITO 
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INTIMAÇÃO: Fica V. Senhoria devidamente intimado a se manifestar quanto as 
testemunhas  Domingos F. Rodrigues; Maria Madalena Ferreira Góes e José R. Brito, não 
localizados no endereço constante dos autos no prazo legal. 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 41/2011  
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
 
Autos nº: 2005.0000.7662-9/0 – MANUTENÇÃO DE POSSE 
Embargante: JOSÉ JANUÁRIO DE SOUZA 
Advogado: Ricardo Ayres de Carvalho OAB/TO 2260; Edson Oliveira Soares OAB/GO 
8331 
Executado: ANTONIO DE LIMA; MANOEL RIBEIRO NETO; JOSÉ ALVES DE MELO 
Advogado: Domingos Corrêa de Oliveira OAB/TO 192 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Procurador: José Renard de Melo Pereira; Márcio Junho Pires Câmara 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “...Com efeito, uma vez constatada a incompetência absoluta deste 
juízo cível para apreciação da causa em que houve a denunciação da lide do Estado do 
Tocantins, mister o deslocamento para uma das Varas da Fazenda Pública, conforme a Lei de 
Organização Judiciária deste Estado. Daí porque, nos termos do art. 113, do Código de 
Processo Civil, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas da 
Fazenda Pública desta Comarca. Dêem-se as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 
Palmas, 17 de maio de 2011. LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos n.º: 2005.0002.3494-1/0 – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO 
Requerente: MARCIA GOMES TAVEIRA 
Advogado: Renato Jácomo OAB/TO 185-A; Daiany Cristine G. P. Jácomo OAB/TO 2460 
Requerido: HSBC – BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO 
Advogado: Lázaro José Gomes Júnior OAB/TO 4562-A; Marcia Caetano Araújo OAB/TO 
1777 
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora, devidamente intimada, através dos seus procuradores, 
para tomar conhecimento da sentença de fls. 258/265 abaixo transcrita, bem como para 
apresentar, no prazo legal, as contrarrazões ao recurso de fls. 266/284. SENTENÇA: “...De 
todo o exposto, julgo: 1º - Parcialmente procedente os pedidos da autora, confirmando a 
decisão que deferiu a antecipação parcial da tutela de mérito, para:.a)  - declarar a 
legalidade da cláusula contratual que prevê a utilização da Taxa Referencial como índice 
de atualização do saldo devedor, pois está em consonância com a jurisprudência; b)- 
declarar a legalidade da cláusula contratual que prevê a contratação de seguro do imóvel, 
pois está em consonância com a lei e a jurisprudência; c)- declarar a legalidade da 
cláusula contratual que prevê necessidade de prévia anuência do agente financiador para 
os casos de cessão de obrigações e direitos do imóvel hipotecado, pois está em 
consonância com a lei e a jurisprudência; d) determinar a exclusão da Tabela Price e a 
capitalização dos juros do cálculo da prestação mensal, devendo os juros serem 
calculados pelo Sistema de Amortização Constante - SAC - de atualização/amortização de 
saldo devedor; e) determinar que os valores cobrados indevidamente no contrato pagos a 
maior pela autora sejam compensados se ainda existe saldo devedor, ou devolvido, de 
forma simples, acrescido de juros e correção monetária; f) determinar que o nome da 
autora seja excluído e/ou mantido excluído do cadastro de qualquer órgão de proteção ao 
crédito, enquanto não readequado o débito. 2º - Julgo extinto o processo com resolução do 
mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, tendo-se 
em conta a sucumbência recíproca (art. 21, CPC), condeno - ambas as partes - no 
pagamento das despesas processuais, metade do valor para cada qual. "Se ambas as 
partes sucumbem, ainda que em proporção diferente, devem sofrer, 
proporcionalmente, os ônus da derrota e as vantagens da vitória, tal como preconiza o 
CPC 21 caput. O par. ún. só incide no caso de ser mínima a sucumbência de uma das 
partes. Condeno, ainda, ambas as partes, ao pagamento dos honorários advocatícios da 
correspondente parte adversa, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 
cada qual; entretanto - ainda em razão da sucumbência recíproca - restam-se 
compensados - (Súmula n° 306, STJ). - Quanto aos autos da Ação Cautelar Incidental n° 
2005.0002.3495-0, constata-se que a medida era necessária, sob pena da ação principal 
cair no vazio, haja vista o fundado receio de extravio ou dissipação dos bens, a teor do que 
dispõe o art. 885 do CPC. Assim, julgo-os procedente, confirmando a liminar e decreto a 
extinção dos autos, com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC. Condeno o 
réu no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 
(quinhentos reais), levando em conta as diretrizes do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC, 
corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ).  P. R. 
Intimem-se. Palmas, 18 de novembro de 2009. GERSON FERNANDES DE AZEVEDO. 
Juiz Substituto.” 
 
Autos nº: 2005.0002.6424-7/0 – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
Requerente: ANGELA MARIA SILVA ARAÚJO ZACARIAS 
Advogado: Marcelo Claudio Gomes OAB/TO 955 
Requerido: IRINEU DERLY LANGARO 
Advogado: Irineu Derli Langaro OAB/TO 1252 
Requerido: BRASIL GRANDE S/A 
Advogado: André Ricardo Tanganeli OAB/TO 2315 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se a requerida Brasil Grande S/A para se manifestar 
sobre o pedido de desistência, no prazo de 05 (cinco) dias. cumpra-se. Palmas, 10 de 
maio de 2011. LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito. 
 
Autos nº: 2005.0003.5587-0/0 – ORDINÁRIA DE COBRANÇA 
Requerente: GUSTAVO BOAVENTURA ZICA 
Advogado: Marlosa Rufino Dias OAB/TO 2433-B 
Requerido: MARIO AUGUSTO SANTANA DOS ANJOS 
Advogado: Rogério Beirigo de Souza OAB/TO 1545-B 

INTIMAÇÃO: Ficam as partes, devidamente intimadas, para pagarem, no prazo de 05 
(cinco) dias, as custas finais no valor de R$ 614,07 (seiscentos e quatorze reais e sete 
centavos). 
 
Autos nº: 2006.0002.1060-9/0 - EXECUÇÃO 
Requerente: BC BOLSA DE CARTUCHOS ME  
Advogado: Lycia Cristina de Oliveira OAB/TO 1795-A; Airton Jorge de Castro Veloso 
OAB/TO 1974 e outros. 
Requerido: JOÃO CALDEIRA VALADARES 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se a parte requerida para requerer o que entender ser 
de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. cumpra-se. Palmas, 28 de outubro de 2010. LUIZ 
ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2007.0003.5378-5/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A 
Advogado: Érico Vinicius Rodrigues Barbosa OAB/TO; Patrícia Ayres de Melo OAB/TO 
2972 
Requerido: VINICIOS SELESTINO DE SOUSA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Fica o autor, devidamente intimado, através do seu procurador, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, pagar as custas finais no valor de R4 46.99 (quarenta e seis reais 
e noventa e nove centavos). 
 
Autos nº: 2008.0004.7210-3/0 – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
Requerente: MICHEL LENO BARBOSA 
Advogado: César Floriano de Camargo OAB/PR 
Requerido: CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL  
Advogado: Haika M. Amaral Brito OAB/TO 3785 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o autor, no prazo legal, sobre a contestação de fls. 22/43. 
 
Autos nº: 2008.0005.1388-8/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO 
Advogado: Eliana Ribeiro Correia OAB/TO 4187 
Requerido: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA FILHO 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o mandado de 
Busca e Apreensão de fls. 49/50, devolvido sem cumprimento. 
 
Autos nº: 2008.0005.1431-0/0 – IMISSÃO DE POSSE 
Requerente: RASSEN E NUNES LTDA 
Advogado: Lourdes Tavares de Lima OAB/TO 1983 
Requerido: MEIRE TELMA CAMPOS KRAYEM 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 
despacho de fl. 23 na sua integralidade. 
Tocante ao termo de fl. 26 o mesmo deverá ser firmado por representante legal da pessoa 
jurídica Rassem e Nunes Ltda, consoante já deliberado à fl. 23. Deverá também ser a 
autora intimada no sentido que o não cumprimento do acima determinado incidirá no 
indeferimento da inicial e conseqüente arquivamento dos autos. 
Intime-se. Palmas – TO, 07 de novembro de 2008. Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz de 
Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0005.1442-6/0 – REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS 
Requerente: CHRISTYAN DA SILVA VIEIRA 
Advogado: Edivan de Carvalho Miranda – Defensor Público 
Requerido: BANCO PINE S/A 
Advogado: Rafael Ortiz Lainetti OAB/SP 211.647 
INTIMAÇÃO: Pague a parte Requerida as custas finais no valor de R$ 35,68 (trinta e cinco 
reais e sessenta e oito centavos).  
 
Autos nº: 2008.0005.1503-1/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: HSBC BANK BRASIL- BANCO MULTIPLO 
Advogado:  Patrícia Ayres de Melo OAB/TO 2972 
Requerido: GIULIENE APARECIDA ARAÚJO RIBEIRO 
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se o autor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 
colacione aos autos cópia do acordo entabulado, devidamente assinado pelo requerido, 
bem como comprove o pagamento das custas e taxas judiciárias devidas nestes autos. 
Palmas, 14 de julho de 2008. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0005.1505-8/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A 
Advogado: Érico Vinicius Rodrigues Barbosa OAB/TO 4220; Patrícia Ayres de Melo 
OAB/TO 2972 
Requerido: JOSÉ FERREIRA FILHO 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Fica o autor, devidamente intimado, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 
as custas finais no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais). 
 
Autos nº: 2008.0005.1532-5/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A 
Advogado: Patrícia A. Moreira Marques OAB/PA 13249 
Requerido: OZIEL GOMES DE OLIVEIRA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Reitere-se a deliberação de fl. 19, tocante ao autor a 
colacionar aos autos cópia de seu Estatuto Social, no prazo de (dez) dias. intime-se. 
Palmas – TO, 26 de janeira de 2009. Zacarias Leonardo. Juiz de Direito em substituição 
automática.” 
 
Autos nº: 2008.0005.1538-4/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BV FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCEIRA E INVESTIMENTO 
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Advogado: Alan Ferreira de Souza OAB/CE 21.801; Abel Cardoso de Souza Neto OAB/TO 
4156 
Requerido: RUBENS DA SILVA GUERRA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o mandado de 
Busca e Apreensão devolvido sem cumprimento, nos termos da certidão fl. 32/verso. 
 
Autos nº: 2008.0005.1550-3/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BV FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado: Patrícia Alves Moreira Marques OAB/PA 13.249 
Requerido: RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA COSTA  
Advogado: não constituído 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o mandado de 
Citação de fls. 43 devolvido sem cumprimento. 
 
Autos nº: 2008.0005.5705-2/0 – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA  
Requerente: BANCO ABN AMRO REAL S.A 
Advogado: Leandro Rogeres Lorenzi OAB/TO 2170; Adriano Guinzelli OAB/TO 2025 
Requerido: W A ARAÚJO E CIA LTDA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o mandado de 
citação de fl. 52/verso, devolvido sem cumprimento. 
 
Autos nº: 2008.0005.7574-3/0 – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
Requerente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – COLÉGIO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Advogado: Alessandra Dantas Sampaio OAB/TO 1821 
Requerido: MARLENE CLEMENTE VASCONCELOS 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o mandado de 
Busca e Apreensão de fls. 47/48, devolvido sem cumprimento. 
 
Autos nº: 2008.0006.5724-3/0 – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: FERPAM – COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS 
LTDA 
Advogado: Iramar Alessandra Medeiros Assunção OAB/TO 1188 
Requerido: PAULINO E NEVES LTDA - ME 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Suspendo o processo, pelo prazo de 01 (um) ano. 
Arquivem-se provisoriamente os autos, dando-se baixa no Boletim Mensal de Estatística. 
Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 21 de março de 2011. LUIZ ASTOLFO DE DEUS 
AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0006.5724-3/0 – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: FERPAM – COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS 
LTDA 
Advogado: Iramar Alessandra Medeiros Assunção OAB/TO 1188 
Requerido: PAULINO E NEVES LTDA - ME 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Suspendo o processo, pelo prazo de 01 (um) ano. 
Arquivem-se provisoriamente os autos, dando-se baixa no Boletim Mensal de Estatística. 
Intime-se. Cumpra-se. Palmas, 21 de março de 2011. LUIZ ASTOLFO DE DEUS 
AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0006.5905-0/0 - EXECUÇÃO 
Requerente: BANCO DO BRADESCO S/A 
Advogado:  Osmarino Jose de Melo OAB/TO 779 
Requerido: EURIPEDES LOURENÇO DE MELO; DIVA RIBEIRO DE MELO 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Tendo em vista que cabe à parte autora a informação do 
endereço do réu, conforme preceituado no artigo 282, inciso II, do Código de Processo 
Civil, não podendo o órgão jurisdicionário substituir este encargo, indefiro o pedido retro. 
Intime-se o Exequente para dar efetivo andamento ao feito, sob pena de arquivamento. 
Cumpra-se. Palmas, 20 de agosto de 2010. LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de 
Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0006.5927-0/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
Requerente: WJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA 
Advogado: Alessandro Roges Pereira OAB/TO 2326 
Requerido: CELTINS – CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Notifique-se a requerente para recolher as custas 
processuais no prazo de dez dias, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 284, 
do Código de Processo Civil. Após o cumprimento do acima disposto, cite-se a requerida. 
Palmas/TO, 02 de setembro de 2008. Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0007.0878-6/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado: Alan Ferreira de Souza OAB/CE 21.801; Fábio de Albuquerque Lira OAB/PE 
24.521; Patrícia Alves Moreira Marques OAB/PA 13.249 
Requerido: YARA DAS CHAGAS LIMA SOUSA 
Advogado: não constituído.  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 
de indeferimento da inicial, colacionar aos autos seu Estatuto Social e cópia legível da 
procuração. Comprove, ainda, que a efetiva entrega da notificação de fl. 12 ocorreu no 
endereço da Requerida, pena de indeferimento da liminar, por ausência de comprovação 
da mora. Prazo: 10 (dez) dias. Palmas – TO, 09 de setembro de 2008. Francisco de Assis 
Gomes Coelho. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0007.3514-7/0 - COBRANÇA 
Requerente: TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ VENTURINI  
Advogado: Lourdes Tavares de Lima OAB/TO 1983-B 

Requerido: VALTERCIDES JOSÉ DE SOUZA; ANAHY NASCIMENTO DE ARAÚJO 
Advogado: Francisco Antônio de Lima OAB/TO 4182-B 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, solverem a 
irregularidade inerente à carência de procuração de ambos os causídicos que 
subscreveram o supra requerimento, via do qual é noticiado o acordo, bem como para 
declinarem a quem competirá o pagamento das custas processuais porventura 
remanescentes, pois isso não foi informado na peça de fls. 42/43. Igualmente, no prazo em 
referencia, as partes deverão expressar se as cláusulas do acordo já restaram satisfeitas 
na sua totalidade...Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0007.3605-4/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Advogado: Alan Ferreira de Souza OAB/CE 21.801; Patrícia Alves Moreira Marques 
OAB/PA 13.249 
Requerido: RAIMUNDO ALVES DA COSTA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se a parte requerente para que venha regularizar a 
inicial, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrando que a notificação foi efetivamente 
entregue no endereço do requerido. Por oportuno, deverá apresentar também planilha com 
os cálculos atualizados das parcelas pendentes. Cumpra-se. Palmas, 11 de novembro de 
2010. LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0007.3993-2/0 - DECLARATÓRIA 
Requerente: PAULO HENRIQUE MOREIRA FREITAS 
Advogado: Flávio de Faria Leão OAB/TO 3965 
Requerido: TIM CELULAR S/A 
Advogado: Marinólia Dias dos Reis OAB/TO 1597; Julio Cesar Carvalho Junior OAB/MT 
10.032 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias sobre penhora 
eletrônica realizada de fls. 54/56. 
 
Autos nº: 2008.0007.8751-1/0 – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
Requerente: LUIZ SERGIO ANTUNES PRESTES 
Advogado: Carlos Vieczorek OAB/TO 567 
Requerido: INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA OBJETIVO-IEPO 
Advogado: André Ricardo Tanganeli OAB/TO 2315 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...O Requerido deverá juntar aos autos os cheques noticiados 
na petição de fls. 73/74, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, com a juntada, intime-se 
o Requerente para recebe-los mediante substituição por cópia e termo, no prazo de 05 
(cinco) dias. Com as providências, arquivem-se com as anotações necessárias. Intimem-
se. Cumpra-se. Palmas, 29 de outubro de 2010. LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz 
de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0007.8765-1/0 – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: RADAR AGROPECUÁRIA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 
Advogado: Nilton Valim Lodi OAB/TO 2184 
Requerido: JOSÉ TARCIZIO BORGES  
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se o exeqüente para, no prazo de 10 (dez), dias 
juntar aos autos documento que comprove o outorgante da procuração de fls. 05 possuir 
poderes para representar a pessoa jurídica Radar Agropecuária Distribuidora e Comércio 
Ltda, pois, salvo engano não consta nos autos documento com tal atributo. Palmas – TO, 
30 de outubro de 2008. Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0007.9558-1/0 – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: G R PINHEIRO - ME 
Advogado: Gil Reis Pinheiro OAB/TO 1994 
Requerido: NIOVANE PRATES VIANA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se a Exequente para: 1o) Trazer aos autos título 
executivo extrajudicial que se enquadre no rol do art. 585 do Código de Processo Civil, e, 
ainda, o inerente demonstrativo de débito nos termos delineado nos artigo 614, II, do CPC. 
2o) Emendar a inicial com a finalidade de ser observado o procedimento da ação de 
execução consoante as alterações trazidas pela Lei 11.382/06; 3o) Comprovar ter 
diligenciado com o objetivo de localizar o atual endereço do executado, pois somente assim 
possibilitará a apreciação do requerimento de citação por edital; 4º) Comprovar, por meio 
de documento   com qualidade para tanto, que se cuida de uma pessoa jurídica "sem 
condições financeiras para custear despesas e demais despesas processuais", conforme 
asseverado na petição inicial (fl. 04); Por último, especifico o prazo de 10 (dez) dias para o 
cumprimento das deliberações acima especificadas. Enfatizando-se, por    oportuno,     
que    o    não atendimento à  presente  deliberação  resultará  na  aplicação do disposto  
no parágrafo único do artigo 284 do C.P.C., ou seja, a inicia, poderá ser indeferida. Intime-
se. Palmas – TO, 18 de dezembro de 2008. Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz de 
Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0007.9581-6/0 – BUSCA E APRENSÃO 
Requerente: BANCO VOLKSWAGEN S/A 
Advogado: Marinólia Dias dos Reis OAB/TO 1597 
Requerido: CLAUDINEI ALVES SANTANA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “...Isto posto, DEFIRO O PEDIDO do Requerente e, em 
conseqüência, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em AÇÃO DE 
DEPÓSITO. Esclareço que o equivalente em dinheiro corresponderá ao valor de 
mercado do bem objeto da lide, conforme consolidado entendimento 
jurisprudencial... Portanto, INTIME-SE o Autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
indicar o valor de mercado do veículo, sob pena de aceitação do valor ofertado pelo 
Requerido. Após, CITE-SE o Réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar em 
Juízo o veículo objeto da lide ou o seu equivalente em dinheiro ou contestar a 
presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos alegados na inicial, 
com fulcro nos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Cópia da presente 
decisão servirá como mandado, devendo a certidão de cumprimento ser lavrada em 



ANO XXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 2652 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2011 47 
 

 
 

folha avulsa. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 15 de outubro de 2010. LUIZ 
ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.1487-0/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A 
Advogado: Patrícia Ayres de Melo OAB/TO 2972; Érico Vinicius Rodrigues Barbosa 
OAB/TO 4220 
Requerido: HEVIS MORAES OLIVEIRA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Reitero o despacho de fl. 16, no que concerne a 
regularização dos instrumentos procuratórios, pois, conforme verifica-se nos autos, 
desde a petição inicial os procuradores que atuam no processo são substabelecidos 
por advogados sem poderes para tanto. Ademais, ressalto que as petições de fls. 
18 e 20, foram subscritas por causídico sem poderes para representar a Instituição 
Financeira requerida, pois consoante depreende-se dos documentos juntados no 
processo inexiste procuração outorgando poderes ao substabelecente que 
peticionou à fl, 18. Cumpra-se. Palmas – TO, 05 de março de 2010. Francisco de 
Assis Gomes Coelho. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.1532-9/0 – BUSCA E APRENSÃO 
Requerente: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
Advogado: Alexandre Iunes Machado OAB/TO 4110 
Requerido: WALDEMAR FRANCISCO DAS NEVES 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 
certidão de fl. 41e requerer o que lhe aprouver, e recolher as custas de locomoção 
do locomoção de Oficial de Justiça (complementares), nos termos do despacho a 
seguir transcrito: DESPACHO: “...Após, intime-se a autora para, no prazo de 5 dias, 
manifestar-se acerca da certidão de fl. 41, requerer o que lhe aprouver, e recolher 
as custas de locomoção do locomoção de Oficial de Justiça (complementares). 
Palmas – TO, 24 de julho de 2009. Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz de 
Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.1568-0/0 - RESTABELECIMENTO 
Requerente: ISMAEL DE JESUS COSTA DA SILVA 
Advogado: Karine Kurylo Câmara OAB/TO 3058 
Requerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 
Procurador Federal: Danilo Chaves Lima  
INTIMAÇÃO: Ficam as partes, devidamente intimadas, do laudo pericial médico de 
fls. 119/122. 
 
Autos nº: 2008.0008.1640-6/0 - MONITÓRIA 
Requerente: EDSONIA DE OLIVEIRA PIRES 
Advogado: Ana Paula Cavalcante OAB/TO 2688 
Requerido: PETROBRÁS S/A – PETRÓLIO BRASILEIRO 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Defiro o desentranhamento mediante substituição por 
cópia autenticada, termo de recibo e certificação nos autos. Em seguida, arquivem-
se, com as baixas necessárias. Cumpra-se. Palmas, 30 de setembro de 2010. LUIZ 
ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.2005-5/0 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Requerente: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 
Advogado: Simony Vieira de Oliveira OAB/TO 4093 
Requerido: MARCIA KEYLA VIEIRA SILVA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se a parte para impulso efetivo ao feito, ou 
proceder nos termos dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se. 
Palmas, 23 de agosto de 2010. LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.2240-6/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO  
Advogado: Alan Ferreira de Souza OAB/CE 21.801 
Requerido: MARCIO ANTONIO BATISTA 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o mandado 
de fls. 24/35 devolvido sem cumprimento. 
 
Autos nº: 2008.0008.2278-3/0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: FIAT ADM. DE CONSÓRCIO LTDA 
Advogado: Simony Vieira de Oliveira OAB/TO 4093 
Requerido: ZORIMAR MONTEIRO DE CASTRO 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Defiro o pedido de folha 27, suspendendo o cursar do 
feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Palmas-TO, 11 de dezembro de 2008. 
Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.2341-0/0 – CAUTELAR INOMINADA 
Requerente: RAIMUNDO RODRIGUES CHAGAS 
Advogado: Nelson dos Reis Aguiar OAB/TO 1198; João Fonseca Coelho OAB/TO 
2375 
Requerido: BRASIL TELECOM S/A 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se o autor para recolher as custas processuais 
pertinentes à presente ação cautelar. Para tanto, especifico o prazo de 10 (dez) 
dias. intime-se. Palmas – TO, 10 de outubro de 2008. Francisco de Assis Gomes 
Coelho. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.5938-5/0 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
Requerente: MARCIA NERES DOS SANTOS 

Advogado: Talyanna B. Leobas de F. Antunes OAB/TO 496; Paulo Roberto de Oliveira 
e Silva OAB/TO 2144 
Requerido: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA 
Advogado: Bernardino de Abreu Neto OAB/TO 556; Iranice L. Silva Sá Valadares 
OAB/TO 2495-B 
INTIMAÇÃO: Promova a parte requerida o pagamento à parte requerente do valor de 
R$ 200,00 (duzentos) reais a título de multa, nos termos da petição de fls. 51/52 
acatada por este Juízo, nos termos do despacho a seguir transcrito: “...Intime-se como 
solicitado.  Cumpra-se. Palmas, 15 de outubro de 2010. LUIZ ASTOLFO DE DEUS 
AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.5940-7/0 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
Requerente: MARCIA NERES DOS SANTOS 
Advogado: Talyanna B. Leobas de F. Antunes OAB/TO 496; Paulo Roberto de Oliveira 
e Silva OAB/TO 2144 
Requerido: BANCO FINASA BMC S/A 
Advogado: Cristiane de Sá Muniz Costa 
INTIMAÇÃO: Promova a parte requerida o pagamento à parte requerente do valor de 
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais a título de multa, nos termos da petição de fls. 
81/82 acatada por este Juízo, nos termos do despacho a seguir transcrito: “...Intime-se 
como solicitado.  Cumpra-se. Palmas, 15 de outubro de 2010. LUIZ ASTOLFO DE 
DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2008.0008.5977-7/0 – REPARAÇÃO DE DANOS 
Requerente: HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
Advogado: Carlos Antônio do Nascimento OAB/TO 1555 
Requerido: JULIO MOKFA e outros 
Advogado: não constituído. 
INTIMAÇÃO: Informe o autor, sobre o andamento da Carta Precatória de fl. 1140, não 
devolvida até a presente data.  
 
Autos nº: 2008.0007.9545-0/0 – CAUTELAR INOMINADA 
Requerente: NARA NELY TORRES e outros 
Advogado: Júlio Solimar Rosa Cavalcanti OAB/TO 209 
Requerido: PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO 
TOCANTINS 
Advogado: Adriano Bucar Vasconcelos OAB/TO 2438 
INTIMAÇÃO: Fica a parte requerida devidamente intimada, através do seu procurador, 
para tomar conhecimento da sentença abaixo transcrita, bem como para, no prazo 
legal, apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 99/108. SENTENÇA: “...Ante o 
exposto, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO O 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e em consequência, revogo a liminar, 
com base nos artigos 806 e 808, I, ambos do Código de Processo Civil, condenando a 
parte autora no pagamento das custas processuais e honorários que fixo em R$ 
500,00 (quinhentos reais). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Palmas – TO, 05 de 
dezembro de 2008. Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz de Direito.”  
 
Autos nº: 2008.0008.9078-9/0 – CAUTELAR INOMINADA 
Requerente: NARA NELY TORRES e outros 
Advogado: Júlio Solimar Rosa Cavalcanti OAB/TO 209 
Requerido: PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO 
TOCANTINS 
Advogado: Adriano Bucar Vasconcelos OAB/TO 2438 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ante o exposto, com fulcro no artigo 267, VI, do Código 
de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e em 
consequência, revogo a liminar, com base nos artigos 806 e 808, I, ambos do Código 
de Processo Civil, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e 
honorários que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Palmas – TO, 05 de dezembro de 2008. Francisco de Assis Gomes Coelho. Juiz 
de Direito.”  
 
Autos nº: 2009.0001.8615-0/0 – CAUTELAR DE ARRESTO 
Requerente: JOÃO CARLOS DA COSTA 
Advogado: Gedeon Pitaluga Junior OAB/TO  
Requerido: MD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
Advogado: Paulo de Souza Ribeiro OAB/GO 3679 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Tendo em vista que a 5ª Vara Cível desta Comarca se 
encontra provida de Juiz Substituto para por ela responder, entendo que a razão pela 
qual os autos foram remetidos em substituição automática deixou de subsistir (fls. 85 
dos autos nº. 2009.0001.8615-0). Assim, determino a remessa dos presentes autos ao 
Cartório Distribuidor, para o encaminhamento à Vara de origem, com as baixas 
necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 29 de abril de 2011. LLUUIIZZ  AASSTT OOLLFF OO  
DDEE  DDEEUUSS  AAMMOORRII MM..   JJ UU II ZZ   DD EE   DD II RR EE II TT OO .. ””   
 
Autos nº: 2009.0003.1712-2/0 – EMBARGOS DE TERCEIROS 
Requerente: CARLOS HENRIQUE AMORIM 
Requerente: ROSANA RODRIGUES PEREIRA AMORIM 
Requerente: GARDENIA RIBEIRO PEDREIRA 
Advogado: Célio Rodrigues Magalhães Rocha OAB/TO 3115-B 
Requerido: JOÃO CARLOS DA COSTA 
Advogado: Gedeon Pitaluga Junior OAB/TO 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Tendo em vista que a 5ª Vara Cível desta Comarca se 
encontra provida de Juiz Substituto para por ela responder, entendo que a razão pela 
qual os autos foram remetidos em substituição automática deixou de subsistir (fls. 85 
dos autos nº. 2009.0001.8615-0). Assim, determino a remessa dos presentes autos ao 
Cartório Distribuidor, para o encaminhamento à Vara de origem, com as baixas 
necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 29 de abril de 2011. LLUUIIZZ  AASSTT OOLLFF OO  
DDEE  DDEEUUSS  AAMMOORRII MM..   JJ UU II ZZ   DD EE   DD II RR EE II TT OO .. ””   
 
Autos nº: 2009.0004.2018-7/0 – OBRIGAÇÃO DE FAZER  
Requerente: JOÃO CARLOS DA COSTA 
Advogado: Gedeon Pitaluga Junior OAB/TO  
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Requerido: MD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; NEWTON ALVES FERREIRA; 
MARCOS ROBERTO BROSSI 
Advogado: Keyla Márcia Gomes Rosal OAB/TO 2412; Eliane Ayres Barros OAB/TP 2402 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Tendo em vista que a 5ª Vara Cível desta Comarca se 
encontra provida de Juiz Substituto para por ela responder, entendo que a razão pela qual 
os autos foram remetidos em substituição automática deixou de subsistir (fls. 85 dos autos 
nº. 2009.0001.8615-0). Assim, determino a remessa dos presentes autos ao Cartório 
Distribuidor, para o encaminhamento à Vara de origem, com as baixas necessárias. 
Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 29 de abril de 2011. LLUUIIZZ   AASSTTOOLLFFOO  DDEE  DDEEUUSS  
AAMMOORRIIMM..   JJ UU II ZZ   DD EE   DD II RR EE II TT OO .. ””   
 
Autos nº: 2009.0006.2177-8/0 – EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Requerente: MD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; NEWTON ALVES FERREIRA 
Advogado: Paulo de Souza Ribeiro OAB/GO 3679 
Requerido: JOÃO CARLOS DA COSTA 
Advogado: Gedeon Pitaluga Junior OAB/TO  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Tendo em vista que a 5ª Vara Cível desta Comarca se 
encontra provida de Juiz Substituto para por ela responder, entendo que a razão pela qual 
os autos foram remetidos em substituição automática deixou de subsistir (fls. 85 dos autos 
nº. 2009.0001.8615-0). Assim, determino a remessa dos presentes autos ao Cartório 
Distribuidor, para o encaminhamento à Vara de origem, com as baixas necessárias. 
Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 29 de abril de 2011. LLUUIIZZ   AASSTTOOLLFFOO  DDEE  DDEEUUSS  
AAMMOORRIIMM..   JJ UU II ZZ   DD EE   DD II RR EE II TT OO .. ””   
 
Autos nº: 2009.0006.2179-4/0 – EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Requerente: MARCO ROBERTO ROSSI 
Advogado: Keyla Márcia Gomes Rosal OAB/TP 2412 
Requerido: JOÃO CARLOS DA COSTA 
Advogado: Gedeon Pitaluga Junior OAB/TO  
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Tendo em vista que a 5ª Vara Cível desta Comarca se 
encontra provida de Juiz Substituto para por ela responder, entendo que a razão pela qual 
os autos foram remetidos em substituição automática deixou de subsistir (fls. 85 dos autos 
nº. 2009.0001.8615-0). Assim, determino a remessa dos presentes autos ao Cartório 
Distribuidor, para o encaminhamento à Vara de origem, com as baixas necessárias. 
Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 29 de abril de 2011. LLUUIIZZ   AASSTTOOLLFFOO  DDEE  DDEEUUSS  
AAMMOORRIIMM..   JJ UU II ZZ   DD EE   DD II RR EE II TT OO .. ””   
 
Autos nº: 2009.0007.4467-5/0 – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 
Requerente: JOÃO CARLOS DA COSTA 
Advogado: Gedeon Pitaluga Junior OAB/TO  
Requerido: CARLOS HENRIQUE AMORIM e outros. 
Advogado: Célio Rodrigues Magalhães Rocha OAB/TO 3115-B 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Tendo em vista que a 5ª Vara Cível desta Comarca se 
encontra provida de Juiz Substituto para por ela responder, entendo que a razão pela 
qual os autos foram remetidos em substituição automática deixou de subsistir (fls. 85 
dos autos nº. 2009.0001.8615-0). Assim, determino a remessa dos presentes autos ao 
Cartório Distribuidor, para o encaminhamento à Vara de origem, com as baixas 
necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 29 de abril de 2011. LLUUIIZZ  AASSTT OOLLFF OO  
DDEE  DDEEUUSS  AAMMOORRII MM..   JJ UU II ZZ   DD EE   DD II RR EE II TT OO .. ””   
 
Autos nº: 2010.0004.5642-8/0 – INDENIZAÇÃO POR DANOS  
Requerente: MARIA LUCIENE DOS SANTOS 
Advogado: Vinicius Pinheiro Marques OAB/TO 4140-A 
Requerido: CLEUBER JUNIOR COSTA 
Advogado: Airton Aloisio Schutz OAB/TO 1348 
INTIMAÇÃO: DECISÃO: “...Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pagar o montante devido, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, cujos cálculos se encontram às fls. 43, tudo nos termos 
do artigo 475-J, caput, do Código de Processo Civil. Caso a parte devedora venha 
optar por não efetuar o pagamento dentro do prazo acima estabelecido, obrigando a 
prática de atos de constrição ou, ainda, venha apresentar impugnação infundada, 
desde já fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 
executado. Ultrapassado o prazo assinalado, sem a efetivação do pagamento, 
expeça-se o competente mandado para penhora e avaliação de tantos bens quantos 
bastarem para a satisfação da dívida e os demais encargos. Ressalto que os bens 
deverão ser depositados na forma da lei. Cópia da presente decisão serve como 
mandado.Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 02 de maio de 2011.  LUIZ ASTOLFO 
DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 
Autos nº: 2010.0007.4214-5/0 - CAUTELAR 
Requerente: VALMIR PEREIRA DO VALE 
Advogado: Marcos Garcia de Oliveira OAB/TO 1810 
Requerido: JOSÉ ANTÔNIO DE MENDONÇA  
Advogado: Esly de Almeida Barros OAB/TO 2279 
INTIMAÇÃO: Manifeste-se o autor, no prazo legal, sobre a contestação de fls. 63/73. 
 
Autos nº: 2011.0003.0895-8/0 – EMBARGOS À EXECUÇÃO 
Requerente: JOSÉ ANTÔNIO DE MENDONÇA 
Advogado: Esly de Almeida Barros OAB/TO 2279 
Requerido: VALMIR PEREIRA DO VALE 
Advogado: Marcos Garcia de Oliveira OAB/TO 1810 
INTIMAÇÃO: DESPACHO: “...Intime-se o Autor para, no prazo de lei, proceder ao 
recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito e, 
na mesma oportunidade, juntar aos autos o competente instrumento procuratório. Cumpra-
se. Palmas, 28 de abril de 2011. LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM. Juiz de Direito.” 
 

2ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÕES ÀS PARTES 
Boletim nº 077/2011 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0000.0595-3/0 (nº de ordem: 01) 

Requerente: Banco Panamericano S/A 
Advogados: Flávia de Albuquerque Lira – OAB/PE 24.521 e outros 
Requerido: João Batista Alves 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 17 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0000.9633-9/0 (nº de ordem: 02) 
Requerente: Banco Volkswagem S/A 
Advogada: Marinólia Dias dos Reis – OAB/TO 1597 
Requerida: Maria Lucia Pereira dos Santos 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 01 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0000.9454-9/0 (nº de ordem: 03) 
Requerente: Banco Santander S/A 
Advogado: Fabrício Gomes – OAB/TO 3350 
Requerido: Jeferson Silva de Castro 
Advogado: Públio Borges Alves – OAB/TO 2365 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ex positis, positis, pelo livre convencimento que formo e à 
luz do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido 
constante na inicial para confirmar a Decisão de fls. 22/23, declarar rescindido o contrato e 
consolidar nas mãos do banco autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 
descrito na inicial. Condeno o requerido ao ônus da sucumbência Após o transito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Palmas-TO, 10 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz 
de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0000.7262-6/0 (nº de ordem: 04) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Katherine Debarba – OAB/SC 16.950 e outros 
Requerido: Gênesis Augusto Erig 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0002.6752-4/0 (nº de ordem: 05) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Katherine Debarba – OAB/SC 16.950 e outros 
Requerido: Alanci Fernandes da Silva 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0002.6749-4/0 (nº de ordem: 06) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Paula Bianca da Silva – OAB/MA 8651 e outros 
Requerido: Gilberto Loscha de Abreu Teixeira 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0002.6747-8/0 (nº de ordem: 07) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Katherine Debarba – OAB/SC 16.950 e outros 
Requerido: Joilson Pereira de Souza 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0002.6740-0/0 (nº de ordem: 08) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Katherine Debarba – OAB/SC 16.950 e outros 
Requerido: Domingos José da Costa 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0001.8759-8/0 (nº de ordem: 09) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Núbia da Conceição Moreira – OAB/TO 4311 e outros 
Requerido: Adailton Magalhães Silva 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Processo fulminado pelo disposto no artigo 267, VIII do CPC. 
Decreto sua extinção. P. R. I. À baixa. Palmas-TO, 25 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís 
Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0005.8885-1/0 (nº de ordem: 10) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
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Advogados: Luis Andre Matias Pereira – OAB/GO 19069 e outros 
Requerido: Elenice Lopes Rosa 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0005.4037-9/0 (nº de ordem: 11) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Núbia Conceição Moreira – OAB/TO 4311 e outros 
Requerido: Cleber Lima Silva 
Advogado: Alonso de Souza Pinheiro – OAB/TO 80-A 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...“...Ex positis, positis, pelo livre convencimento que formo e à 
luz do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido 
constante na inicial para confirmar a Decisão de fls. 39/40, declarar rescindido o contrato e 
consolidar nas mãos do banco autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 
descrito na inicial. Condeno o requerido ao ônus da sucumbência Após o transito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Palmas-TO, 11 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz 
de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0005.3024-1/0 (nº de ordem: 12) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Maria Lucília Gomes – OAB/SC 2489-A e outros 
Requerido: Juscelino Ribeiro de Freitas 
Advogado: Alonso de Souza Pinheiro – OAB/TO 80-A 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ex positis, pelo livre convencimento que formo e à luz do 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na 
inicial para confirmar a Decisão de fls. 29/30, declarar rescindido o contrato e consolidar 
nas mãos do banco autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 
inicial. Condeno o requerido ao ônus da sucumbência Após o transito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Palmas-TO, 11 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0003.8350-8/0 (nº de ordem: 13) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Abel Cardoso de Souza Neto – OAB/TO 4156 e outros 
Requerido: Pedro Edgar de Lima Andrade 
Advogado: Renato Godinho – OAB/TO 2550 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ex positis, pelo livre convencimento que formo e à luz do 
artigo 269, inciso II, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido constante na inicial para confirmar a Decisão de fls. 34/35, 
declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do banco autor o domínio e a posse 
plenos e exclusivos do bem descrito na inicial. Condeno o requerido ao ônus da 
sucumbência. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao reconvinte, com fulcro no 
parágrafo 1°, do artigo 4°, da LEI n° 1.060/50. Por fim, com fundamento no artigo 269, 
inciso II, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, julgo IMPROCEDENTE a ação 
reconvencional para condenar o reconvinte ao pagamento das custas e taxa processuais e 
em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 
20, § 4º, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (STJ, 4T, AgRg no AgI nº. 1.309.003/SP, Rel. 
Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 09/11/2010, DJe 23/11/2010), que ficarão suspensos 
em razão do disposto no art. 12 da LEI nº. 1.060/50. 3/4 Autos nº. 2009.0003.8350-8/0 4/4 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Palmas-TO, 17 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz 
Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0003.8293-5/0 (nº de ordem: 14) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Paula Biana da Silva – OAB/MA 8651 e outros 
Requerido: Roberto do Nascimento Vieira 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 17 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0002.6765-6/0 (nº de ordem: 15) 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogados: Katherine Debarba – OAB/SC 16.950 e outros 
Requerido: Nonato Filho da Silva 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0002.6764-8/0 (nº de ordem: 16) 
Requerente: Banco do Brasil S/A 
Advogados: Paula Bianca da Silva – OAB/MA 8651 e outros 
Requerido: Simone da Silva Conceição 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0001.2632-7/0 (nº de ordem: 17) 
Requerente: Banco do Brasil S/A 
Advogados: Katherine Debarba – OAB/SC 16.950 e outros 
Requerido: Jocyell Menezes dos Santos 
Advogado: Não constituído 

INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Palmas-TO, 01 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – 
Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0001.4863-0/0 (nº de ordem: 18) 
Requerente: Banco Bradesco S/A 
Advogados: Patrícia Ayres de Melo – OAB/TO 2972 e outros 
Requerido: Adenir Barbosa Beiral 
Advogado: Willians Alencar Coelho – OAB/TO 2359-A 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ex positis, pelo livre convencimento que formo e à luz 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o 
pedido constante na inicial e condeno o autor ao pagamento das custas e 
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 
termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil. Após o transito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Palmas-TO, 17 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de 
Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0004.8534-3/0 (nº de ordem: 19) 
Requerente: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento 
Advogado: Abel Cardoso de Souza Neto – OAB/TO 4156 
Requerido: Rui Cardoso de Oliveira 
Advogado: Não Constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ex positis, pelo livre convencimento que formo e à luz 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o 
pedido constante na inicial e condeno o autor ao pagamento das custas e 
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 
termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil. Após o transito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Palmas-TO, 17 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de 
Direito. 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0001.2484-7/0 (nº de ordem: 20) 
Requerente: Banco Itaú S/A 
Advogados: Núbia Conceição Moreira – OAB/TO 4311 e outros 
Requerido: Juraci Lima Neves 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Palmas-TO, 29 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – 
Juiz de Direito.” 
 
Ação: Busca e Apreensão – 2009.0003.1225-2/0 (nº de ordem: 21) 
Requerente: Banco Panamericano S/A 
Advogados: Paulo Henrique Ferreira – OAB/PE 894-B e outros 
Requerido: Junior José da Silva 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Palmas-TO, 17 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – 
Juiz de Direito.” 
 
Ação: Reintegração de Posse – 2009.0004.8536-0/0 (nº de ordem: 22) 
Requerente: Banco Finasa BMC S/A 
Advogados: Abel Cardoso de Souza Neto – OAB/TO 4156 e outros 
Requerido: Zenadir Paganoto 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – 
Juiz de Direito.” 
 
Ação: Reintegração de Posse – 2009.0002.4843-0/0 (nº de ordem: 23) 
Requerente: Osmar Daniel Barriolo 
Advogado: Severino de Azevedo Dantas – OAB/DF 22.386 
Requerido: Pedro Hugo Alves Neto Medeiros 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – 
Juiz de Direito.” 
 
Ação: Reintegração de Posse – 2009.0000.1075-2/0 (nº de ordem: 24) 
Requerente: Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil  
Advogados: Fabrício Gomes – OAB/TO 3350 
Requerido: Marilene Rodrigues Evangelista 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ex positis, pelo livre convencimento que formo e à luz 
do artigo 269, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido constante na inicial para manter na sua integralidade o 
contrato de arrendamento mercantil entre as partes, confirmar a Decisão de fls. 
52/53 e consolidar nas mãos da requerida a posse do bem descrito na inicial. 
Condeno a requerida em honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da purgação da mora (art. 20, § 4º, CPC). Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se. Palmas-TO, 11 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – 
Juiz de Direito. 
 
Ação: Declaratória – 2010.0002.2940-5/0 (nº de ordem: 25) 
Requerente: Paulo Henrique Moreira Freitas 
Advogado: Flávio de Faria Leão – OAB/TO 3965 
Requerido: Alex Sandro Teixeira de Souza 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Ante o exposto, declaro EXTINTO o processo sem 
julgamento do mérito, nos termos do artigo 257, do Código de Processo Civil. ...Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Palmas-TO, 11 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz 
Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Declaratória – 2009.0002.6769-9/0 (nº de ordem: 26) 
Requerente: Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins – SANEATINS 
Advogado: Luciana Cordeiro Cavalcante Cerqueira – OAB/TO 1341 e outros 
Requerido: Alan Divino S. Souza  
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 23 de fevereiro de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 
Ação: Execução de Sentença Arbitral – 2009.0004.2654-1/0 (nº de ordem: 27) 
Requerente: Pré-lar Incorporadora de Imóveis Ltda 
Advogado: Paulo Beli Moura Stakoviak Júnior – OAB/TO 4735 
Requerido: Rita de Cássia Coelho Moura 
Advogado: Não constituído 
INTIMAÇÃO: SENTENÇA: “...Assim com fundamento no digesto processual acima 
invocado, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. ...Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Palmas-TO, 17 de março de 2011. (Ass) Luís Otávio de Queiroz Fraz – Juiz de Direito.” 
 

4ª Vara Cível 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 

AUTOS Nº 2011.0002.3620-5 – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
REQUERENTE: EMILIA ADRIANE PEREIRA VIANA 
ADVOGADO(A): ARTHUR TERUO ARAKAKI 
REQUERIDO: LOCADORA TRIANGULO LTDA 
ADVOGADO(A):NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: “(...) Redesigno a audiência de Conciliação de fls. 27 para o dia 15 de junho 
de 2011 às 15:00 horas (...)”. 
 
AUTOS Nº 2011.0001.7766-7 – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL 
REQUERENTE: CARLOS VIECZOREK 
ADVOGADO(A): CARLOS VIECZOREK 
REQUERIDO: MANARA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 
ADVOGADO(A):GEDEON PITALUGA JUNIOR 
REQUERIDO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 
ADVOGADO(A): RENATA VASCONCELOS DE MENEZES 
INTIMAÇÃO: “(...) Designo audiência de conciliação para o dia 15 de junho de 2011 às 16 
horas e 30 minutos 
 
AUTOS Nº 2011.0003.9216-9 – AÇÃO INDENIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS E/OU 
MATERIAIS 
REQUERENTE: JOSE ORLEY MASSOLI 
ADVOGADO(A): JOSE LAERTE DE ALMEIDA 
REQUERIDO: AYMORE FINANCIAMENTOS (BANCO SANTANDER S/A) 
ADVOGADO(A):NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: “(...) Face ao exposto, defiro a consignação pretendida pelo que deverá o 
requerente efetuar o depósito da parcela em atraso no prazo de 05 (cinco) dias. As 
parcelas vincendas deverão ser depositadas na data estipulada no contrato (...). 
 
AUTOS Nº 2008.0011.1201-1 – AÇÃO INDENIZAÇÃO  
REQUERENTE: ANTONIA PORFIRIO BORGES E ESIO ALVES BORGES 
ADVOGADO(A): MARIA DE JESUS DA COSTA E SILVA 
REQUERIDO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 
ADVOGADO(A):ATUAL CORREA GUIMARAES 
INTIMAÇÃO: “Providencie o requerente a retirada do Oficio  endereçado a Receita 
Federal. 
 
AUTOS Nº 2011.0002.5768-7 – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
REQUERENTE: JOSE CARLOS DE MOURA E EDNA APARECIDA RIBEIRO DE MOURA 
ADVOGADO(A): MARCOS FERREIRA DAVI 
REQUERIDO: MARCILENE DIAS BOTELHO BARROS E EDERALDO PONTES 
MARAMALDE 
ADVOGADO(A): FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO E MARCOS D. S. EMILIO 
INTIMAÇÃO: “Providencie os requerentes o atual endereço do segundo demandado 
EDERALDO PONTES MARAMALDE para a citação e intimação acerca da audiência 
redesignada para o dia 17 de agosto de 2011 as 14 hs. 
 
AUTOS Nº 2004.0000.0606-1 – AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS 
REQUERENTE: GIRASSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E 
REPRESENTAÇÕES LTDA E PEDRO ALVES DE SIQUEIRA CAMPOS 
ADVOGADO(A): SIMONE DE OLIVEIRA FREITAS 
REQUERIDO: BANCO SUDAMERIS 
ADVOGADO(A): LEANDRO ROGERES LORENZI 
INTIMAÇÃO: “Providencie o requerente o pagamento das custas finais”. 
 

AUTOS Nº 2006.0007.6519-8 – AÇÃO MONITORIA 
REQUERENTE: LUNABEL – INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 
ADVOGADO(A): CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA 
REQUERIDO: EBER ROSA PEU 
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: “DESPACHO DE FLS. 64: “Proc. nº 2008.0002.0129-0 Intime-se a 
requerente para se manifestar, no prazo legal, acerca da resposta dos ofícios de fls. 
58 e 62, Após, com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Int. Palmas, 14 
de abril de 2011 Zacarias Leonardo Juiz de Direito”. 
 
AUTOS 2005.0001.0850-4 – AÇÃO REIVINDICATÓRIA 
REQUERENTE: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS SANTO ANTONIO 
LTDA 
ADVOGADO(A): DOMINGOS CORREIA DE OLIVEIRA 
REQUERIDO: EDMAR BERNARDES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO(A): DANIEL DOS SANTOS BORGES 
INTIMAÇÃO: “DECISÃO DE FLS. 121: “(...) No Tocante à condenação ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, atento a nova sistemática 
preconizada para execução de títulos judiciais (art. 475-N, combinado com o artigo 
475-J do CPC), intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o 
pagamento do débito, sob pena de incorrer em multa de 10% sobre o montante 
devido. Para caso do pagamento no prazo acima referido, arbitro honorários 
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da divida. Int. Palmas, 
26 de abril de 2011 Zacarias Leonardo Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº2009.0009.5931-0 – AÇÃO REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS 
REQUERENTE: ALLA TRANSPORTES LTDA 
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE LOPES GONÇALVES 
REQUERIDO: UNIBANCO DIBENS LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL 
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: “DESPACHO DE FLS. 78: “Proc. nº 2009.0009.5931-0 fls. 76, defiro a 
suspensão postulada pelo prazo 90 (noventa) dias. (...). Int. Palmas, 19 de abril de 
2011 Zacarias Leonardo Juiz de Direito”. 
 
AUTOS Nº: 2005.0000.3261-3 – AÇÃO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
REQUERENTE: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 
ADVOGADO(A): MÁRCIA AYRES DA SILVA 
REQUERIDO: PAPELARIA GARCIA LTDA 
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: “DESPACHO DE FLS. 128: “(...) Empreendi requisição pelos sistemas 
eletrônicos disponibilizados (Bacen-Jud e Renajud) conforme extratos que seguem. 
Cientifique-se a exequente. Int. Palmas, 02 de maio de 2011 Zacarias Leonardo Juiz 
de Direito”. 
 
AUTOS Nº: 2007.0004.7828-6 – AÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
REQUERENTE: ANTONIO COSTA LIMA 
ADVOGADO(A): ROMULO ALAN RUIZ 
REQUERIDO: RMS FERREIRA ME 
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUIDO 
INTIMAÇÃO: “Manifeste-se o requerente no prazo legal o interesse no prosseguimento do 
feito, sob pena de extinção.” 
 

1ª Vara da Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÕES ÁS PARTES 
Boletim nº 016/2011 
    
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 
processuais abaixo relacionados:  
 
Autos: 2010.0012.0434-1/0 
Ação: ALIMENTOS  
Requerente: A. DOS S. M. E OUTROS 
Advogada: DRA. GISELE DE PAULA PROENÇA E OUTRA 
Requerido: K. T. DOS S. 
Advogado: DR. GILBERTO BATISTA DE ALCÂNTARA 
DESPACHO: “ Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 28/06/2011, às 14 
horas. Intimem-se as partes, cientificando-lhes que deverão apresentar suas testemunhas 
independentemente de intimação. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 
Pls,04abril2011.(ass) Emanuela da Cunha Gomes- Juíza de Direito”. 
 
Autos: 2010.0012.3178-0/0 
Ação: DIVÓRCIO 
Requerente: K. T. DOS S. 
Advogada: DR. GILBERTO BATISTA DE ALCÂNTARA E OUTRO 
Requerido: M. A. C. M. DOS S. 
DECISÃO: “Apensar aos autos da ação de alimentos n. 2010001204341 e de 
regulamentação de guarda n. 2010001231063. Considerando a guarda unilateral à 
Requerida deferida nos autos n. 2010001231063, indeferido o pedido de guarda 
compartilhada aqui formulada, conforme fundamentos lá expendidos, bem como lá fixei em 
favor do autor direito de visitas aos referidos menores. Por outro lado, observo que não 
recolheu ele o valor relativo às custas processuais e taxa judiciária, devendo assim fazê-lo, 
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 
257 do Código de Processo Civil. Desta decisão, intime-se o patrono do autor, pelo Diário 
da Justiça. Cumpra-se. Pls,16dez2010.(ass) Luatom Bezerra Adelino de Lima- Juiz de 
Direito”. 
 
Autos: 2010.0009.0120-0/0 
Ação: REVISÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: G. M. L. S. 
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Advogada: DRA. ELIZABETE ALVES LOPES 
Requerido: O. F. DE L. N. 
DESPACHO: “ R. H. Considerando que a parte ré somente foi citada e intimada para 
audiência 2 dias antes do ato, o que acabaria por prejudicar na defesa, intime-se a mesma 
para, querendo, ofereça resposta no prazo de 15 dias. Desde já, designo audiência de 
conciliação perante este Juízo no dia 29/06/2011, às 14h30min. Intimem-se. Ciência ao 
MP. Pls,21fev2011.(ass) Emanuela da Cunha Gomes – Juíza de Direito”. 
 
Autos: 2011.0001.7674-1/0 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: E. A. W. S. 
Advogada: DRA. DENISE MARTINS SUCENA PIRES 
Requerido: V. J. S. 
DECISÃO: “ ... Aprecio o pedido cautelar, embutido na inicial, nos precisos termos do § 7º 
do art. 273 do Código de Processo Civil, dispositivo que trouxe à tona a fungibilidade das 
tutelas de urgência, possibilitando uma maior efetividade da prestação jurisdicional, como 
preleciona Joaquim Spadoni. A prova da filiação do menor se encontra à fl. 14, restando 
patente a obrigação alimentar. Outrossim, não pode o filho do casal aguardar a instrução 
processual para receber a assistência material de seu pai pois “a fome não espera”. 
Todavia, não há elementos quanto aos rendimentos do requerido, apenas a informação da 
autora de que ele é comerciante e que pode contribuir com a quantia acima informada. 
Assim, considerando a falta de informações quanto aos rendimentos do requerido, porém 
em razão das necessidades urgente do filho, fixo alimentos provisórios em 50% (cinqüenta 
por cento) salário mínimo, a ser depositado em conta bancária em nome da genitora do 
menor, todo dia 10. Em relação à guarda do filho, deixo para apreciar o pedido após a 
formalização da defesa do réu. Designo audiência para tentativa de reconciliação do casal 
para o dia 15 de junho de 2011, às 14 horas 30 minutos. Cite-se e intime-se o requerido 
para comparecer à audiência, nela oferecendo defesa, sob pena revelia e confissão, bem 
como para depositar mensalmente a pensão alimentícia arbitrada na conta bancária da 
genitora do menor, a ser por ela informada. Intime-se a autora, pessoalmente e através de 
seu patrono, via diário da justiça. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Pls, 25março2011.(ass) Emanuela da 
Cunha Gomes – Juíza de Direito”. 
 
Autos: 2010.0007.6008-9/0 
Ação: DIVÓRCIO 
Requerente: K. T. DOS S. 
Advogada: DR. OSMARINO JOSÉ DE MELO 
Requerido: S. B. C. 
CERTIDÃO: “ ... foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/06/2011 
as 16h30min. Intimando-se as partes e advogados. Pls,13maio2011.(ass) Ully Rejane 
Cavalcante Simões- Escrevente”. 
 
Autos: 2009.0010.1448-4/0 
Ação: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE 
Requerente: J. H. F. DA S.  
Advogada: DR. GERMIRO MORETTI E OUTRA 
Requerido: H. H. S. S. 
Advogado: DRA. VANDA SUELI M. S. NUNES 
DESPACHO: “Ante a certidão de fls. 62, intime-se o autor para que em 10 (dez) dias 
informe seu atual endereço, sob pena de extinção do feito, sem resolução do m érito, na 
forma do inciso IV do art. 267 do CPC. ... Cumpra-se. Pls,1ºdez2010.(ass) Luatom Bezerra 
Adelino de Lima- Juiz de Direito”. 
 
Autos: 2008.0003.1919-4/0 
Ação: ALIMENTOS 
Requerente: T. B. B. N. A. 
Advogada: DRA. EULERLENE  ANGELIM GOMES FURTADO 
Requerido: C. R. A. 
ATO ORDINATÓRIO: “Em cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, Seção 06, art. 2.6.22, inciso L, procederei a intimação  da parte autora para 
que a mesma se manifeste sobre o mandado de citação, certidão, certidão de fls. 36, não 
cumprido, no prazo de cinco dias. Pls,23maio2011.(ass) Silmara Sousa Cruz Mota- Escrivã 
Judicial”. 
 
Autos: 2009.0001.5076-7/0 
Ação: REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 
Requerente: N. V. DE P. 
Advogada: DR. CARLOS VICTOR  ALMEIDA CARDOSO JUNIOR 
Requerido: D. T. R. 
Advogada: DRA. LILIAN AB-JAUDI BRANDÃO LANG E OUTROS 
DECISÃO: “Prevê a alínea “a)” do inciso IV do art. 265 do Código de Processo Civil que 
suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra 
causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o 
objeto principal de outro processo pendente. No caso dos autos, pretende o autor, N. V. de 
P., a regulamentação do direito de visitas ao menor, G. V. R., nascido em 13.02.2003, sob 
alegação de estar a genitora deste, sua ex-esposa, D. T. R., dificultando tal exercício. No 
entanto, nos autos da ação de investigação de paternidade n. 2009000516753 proposta 
pelo menor em face do ora autor, bem como em face de M. J. P., foi a este último 
reconhecido tal vínculo civil e afastada a paternidade biológica do ora Promovente 
mediante exame de DNA lá constante, restando a controvérsia quanto a alegada 
paternidade sócio-afetiva, que aguarda realização de relatório a ser elaborado por equipe 
multi profissional pela Vara da Infância e Juventude desta Comarca, já determinado. 
Entendo que as conclusões do referido relatório, aliado à instrução do feito que lá já 
ocorreu, poderá influenciar sobremaneira a análise do mérito da pretensão aqui deduzida, 
posto que afastada a alegada paternidade sócio afetiva não poderá exercer o ora 
Promovente sequer o direito de visitas a que pretende, ficando assim restrito tão somente 
aos pais biológicos. Ante o exposto, suspendo o curso deste feito até sentença de mérito a 
ser proferida nos autos da ação de investigação de paternidade n. 2009000516753. Intime-
se as partes e ao Ministério Público. Cumpra-se. Pls, 18maio2010.(ass) Luatom Bezerra 
Adelino de Lima – Juiz de Direito”. 
 

Autos: 2009.0010.3454-0/0 
Ação: MODIFICAÇÃO DE GUARDA 
Requerente: N. V. DE P. 
Advogada: DR. CARLOS VICTOR  ALMEIDA CARDOSO JUNIOR 
Requerido: D. T. R. 
DECISÃO: “Prevê a alínea “a)” do inciso IV do art. 265 do Código de Processo Civil que 
suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra 
causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o 
objeto principal de outro processo pendente. No caso dos autos, pretende o autor, N. V. de 
P., a modificação da guarda do menor, G. V. R., nascido em 13.02.2003, sob alegação de 
estar a genitora deste, sua ex-esposa, D. T. R., dificultando tal exercício. No entanto, nos 
autos da ação de investigação de paternidade n. 2009000516753 proposta pelo menor em 
face do ora autor, bem como em face de M. J. P., foi a este último reconhecido tal vínculo 
civil e afastada a paternidade biológica do ora Promovente mediante exame de DNA lá 
constante, restando a controvérsia quanto a alegada paternidade sócio-afetiva, que 
aguarda realização de relatório a ser elaborado por equipe multi profissional pela Vara da 
Infância e Juventude desta Comarca, já determinado. Entendo que as conclusões do 
referido relatório, aliado à instrução do feito que lá já ocorreu, poderá influenciar 
sobremaneira a análise do mérito da pretensão aqui deduzida, posto que afastada a 
alegada paternidade sócio afetiva não poderá exercer o ora Promovente sequer o direito 
de visitas a que pretende, ficando assim restrito tão somente aos pais biológicos. Ante o 
exposto, suspendo o curso deste feito até sentença de mérito a ser proferida nos autos da 
ação de investigação de paternidade n. 2009000516753. Intime-se as partes e ao 
Ministério Público. Cumpra-se. Pls, 18maio2010.(ass) Luatom Bezerra Adelino de Lima – 
Juiz de Direito”. 
 
Autos: 2009.0011.3106-5/0 
Ação: BUSCA E APREENSÃO DE MENORES 
Requerente: N. V. DE P. 
Advogada: DR. CARLOS VICTOR  ALMEIDA CARDOSO JUNIOR 
Requerido: D. T. R. 
DECISÃO: “Prevê a alínea “a)” do inciso IV do art. 265 do Código de Processo Civil que 
suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra 
causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o 
objeto principal de outro processo pendente. No caso dos autos, pretende o autor, N. V. de 
P., a busca e apreensão do menor, G. V. R., nascido em 13.02.2003, sob alegação de 
estar a genitora deste, sua ex-esposa, D. T. R., dificultando tal exercício, inclusive 
disrespeitando decisão judicial a ele favorável de direito de visitas nos atos do processo n. 
2009001034540. No entanto, nos autos da ação de investigação de paternidade n. 
2009000516753 proposta pelo menor em face do ora autor, bem como em face de M. J. 
P., foi a este último reconhecido tal vínculo civil e afastada a paternidade biológica do ora 
Promovente mediante exame de DNA lá constante, restando a controvérsia quanto a 
alegada paternidade sócio-afetiva, que aguarda realização de relatório a ser elaborado por 
equipe multi profissional pela Vara da Infância e Juventude desta Comarca, já 
determinado. Entendo que as conclusões do referido relatório, aliado à instrução do feito 
que lá já ocorreu, poderá influenciar sobremaneira a análise do mérito da pretensão aqui 
deduzida, posto que afastada a alegada paternidade sócio afetiva não poderá exercer o 
ora Promovente sequer o direito de visitas a que pretende, ficando assim restrito tão 
somente aos pais biológicos. Ante o exposto, suspendo o curso deste feito até sentença 
de mérito a ser proferida nos autos da ação de investigação de paternidade n. 
2009000516753. Intime-se as partes e ao Ministério Público. Cumpra-se. Pls, 
18maio2010.(ass) Luatom Bezerra Adelino de Lima – Juiz de Direito”. 
 
Autos: 2009.0005.1675-3/0 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
Requerente: G. V. R. 
Advogada:  DRA. LILIAN AB-JAUDI BRANDÃO 
Requerido: M. J. P. 
Advogado: DR. VINICIUS PINHEIRO MARQUES 
Requerido: N. V. DE P. 
Advogado: DR. CARLOS VICTOR ALMEIDA CARDOSO JUNIOR 
DECISÃO: “ ... Apresentados os relatórios, vistas as partes, na pessoa de seus patronos, e 
ao MP pelo prazo sucessivo de dez dias. ... . Cumpra-se. Pls, 17maio2010.(ass) Luatom 
Bezerra Adelino de Lima – Juiz de Direito”. 
 
Autos: 2010.0010.1779-7/0 
Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Requerente: L. S. T. 
Advogada: DR. CLÓVIS JOSÉ DOS SANTOS 
Requerido: J. T. M. 
ATO ORDINATÓRIO: “Em cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, Seção 06, art. 2.6.22, inciso L, procederei a intimação  da parte autora para 
que a mesma se manifeste sobre o mandado de intimação, certidão, certidão de fls. 24, 
não cumprido, no prazo de cinco dias. Pls,23maio2011.(ass) Silmara Sousa Cruz Mota- 
Escrivã Judicial”. 
 
Autos: 2010.0005.1514-9/0 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Requerente: M. DAS G. P. B. 
Advogada: DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES 
Requerido: J. E. A. DA S. 
ATO ORDINATÓRIO: “Em cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, Seção 06, art. 2.6.22, inciso L, procederei a intimação  da parte autora para 
que a mesma se manifeste sobre o mandado de citação, certidão de fls. 15, não cumprido, 
no prazo de cinco dias. Pls,17maio2011.(ass) Silmara Sousa Cruz Mota- Escrivã Judicial”. 
 
Autos: 2010.0005.1514-9/0 
Ação: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 
Requerente: M. DAS G. P. B. 
Advogada: DR. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA BORGES 
Requerido: J. E. A. DA S. 
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ATO ORDINATÓRIO: “Em cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, Seção 06, art. 2.6.22, inciso L, procederei a intimação  da parte autora para 
que a mesma se manifeste sobre o mandado de citação, certidão de fls. 15, não cumprido, 
no prazo de cinco dias. Pls,17maio2011.(ass) Silmara Sousa Cruz Mota- Escrivã Judicial”. 
 
Autos: 2004.0000.0590-1/0 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: I. W. V. 
Advogada: DR. VINICIUS COELHO CRUZ E OUTROS 
Requerido: N. R. V. 
Advogado: DR. EDER MENDONÇA DE ABREU 
DESPACHO: “ Ao que tudo indica, o despacho de fl. 117 teve por destinatário parte 
diversa da qual se pretendia  ouvir. Sendo patente o equívoco, determino nova intimação, 
desta feita, ao executado, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da 
petição e documentos de fl. 98/116, após o que, conclusos. Pls,23maio2011.(ass) 
Frederico Paiva Bandeira de Souza- Juiz de Direito”. 
 
Autos: 2008.0011.1212-7/0 
Ação: RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE 
Requerente: I. P. L. 
Advogada: DR. RENATO GODINHO 
Requerido: W. S. R. E OUTROS 
DECISÃO: “Retifique-se não só a autuação, com impressão de nova capa, como também 
na distribuição, certificando-se logo em seguinte, para que figurem no pólo passivo os 05 
(cinco) filhos do falecido N. R. P.: W. S. R., W. S. R., A. R. N., P. C. N. P. e H. N. F. P., 
estes dois últimos representados por sua genitora Z. S. P. Indefiro o pedido de tutela de 
urgência de bloqueio do pagamento do pecúlio do falecido ante a ausência de prova 
inequívoca da união estável alegada, o que gera um juízo de não verossimilhança da 
alegação, tudo na forma do caput do art. 273 do CPC. Cite-se todos os Promovidos por 
carta precatória a ser expedida para a Comarca do Município de Novo São Joaquim – MT, 
sendo que os menores informados P. C. N. P. e H. N. F. P., na pessoa de sua genitora Z. 
S. P., também nesta mencionada comarca, conforme autorização da alínea "a)" do art. 222 
e art. 224 do CPC, com prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de resposta escrita, 
na forma do art. 297 do CPC. Com suas respostas escritas deverão os Promovidos 
provarem suas qualidades de descendentes do falecido, juntando cópia de certidões de 
nascimento. Decorrido o prazo de apresentação de todas as respostas, com ou sem 
manifestações, vistas dos autos à autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, depois ao Ministério 
Público. Intime-se o patrono da Requerente sobre esta decisão pelo Diário da Justiça.  
Cumpra-se. Pls,28maio2010.(ass) Luatom Bezerra Adelino de Lima – Juiz de Direito”. 
 
Autos: 2009.0010.1625-8/0 
Ação: GUARDA 
Requerente: L. H. F. DE A. 
Advogada: DR. BRISOLA GOMES DE LIMA 
Requerido: L. S. DE A. 
DECISÃO: “ ... Decido. Decreto a revelia do Promovido, ante a ausência de resposta 
escrita no prazo legal. De início, retifico, de ofício, o pólo ativo da demanda para nele 
figurar também por si a genitora do autor, posto que pleiteia guarda de seu filho ainda 
menor. Retifique-se não só a autuação do feito, com nova capa, como também na 
distribuição a inclusão da genitora do autor como também promovente nesta ação. 
Também não vislumbro qualquer óbice na cumulação de demandas (guarda e alimentos), 
posto que nos caso dos autos o litisconsórcio no pólo ativo em sendo facultativo cada 
parte considera-se como litigante distinto em relação ao réu, podendo assim serem 
cumuladas várias demandas, desde que não conflitantes entre si, na forma do que 
preveem os arts. 46 e 292 do Código de Processo Civil. ... . E ante as informações trazidas 
de violência doméstica da qual a autora é vítima, e estando ela na posse de seu filho, e 
considerando o que prevê o art. 1.583 do Código Civil, já com a redação que lhe foi dada 
pela Lei n. 11.698/2008, que a guarda será unilateral ou compartilhada, e só será deferida 
ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão 
para propiciar aos filhos os seguintes fatores: afeto nas relações com o genitor e com o 
grupo familiar; saúde e segurança; e educação, tenho que num juízo preliminar e acatando 
o que me foi trazido aos autos pela petição inicial, ser prudente deferir o pedido de guarda 
unilateral em favor da requerente e relativo a seu filho também autor. Em razão da prova 
do parentesco e da obrigação de alimentar ser presumida, defiro os alimentos provisórios 
no valor equivalente a 15% do salário mínimo nacional, a ser pago mediante depósito 
bancário na forma descrita na petição inicial, conforme determinam os arts. 2º e 4º da Lei 
n. 5.478/1968. Oficie-se, com urgência, o órgão empregador do réu para imediato 
desconto em seu salário. Quanto ao pedido de direito de visitas, indefiro a petição inicial, 
por ausência de interesse processual dos autores em requerer tal benéfico em favor do 
réu, na forma do art. 267, inciso I do CPC. Após, vistas dos autos ao Ministério Público, 
inciso II do art. 82 do CPC, e finalmente fazer conclusão para sentença. Cumpra-se. 
Pls,28abril2010.(ass) Luatom Bezerra Adelino de Lima- Juiz de Direito”. 
 
Autos: 2009.0010.1405-0/0 
Ação: ALVARÁ JUDICIAL 
Requerente: C. DA S. O. 
Advogada: DR. ADEMIR TEODORO OLIVEIRA 
Requerido: ESPOLIO DE D. J. DE O. 
ATO ORDINATÓRIO: “Em cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, Seção 06, art. 2.6.22, inciso XXVII, procederei a intimação da parte autora para 
que a mesma se manifeste sobre a certidão de fls. 29. Pls,13maio2011.(ass) Silmara 
Sousa Cruz Mota- Escrivã Judicial”. 
 
INTIMAÇÕES ÁS PARTES 
Boletim nº 014/2011 
 
Ficam as partes, abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 
processuais abaixo relacionados:  
 
Autos: 2010.0006.2256-5/0 
Ação: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Requerente: S. A. R. 

Advogada: DRA. EULERLENE ANGELIM GOMES FURTADO 
Requerido: M. A. R. 
Advogado: DRA. VANDA SUELI M. S. NUNES 
ATO ORDINATÓRIO: “Em cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, 
Capítulo 2, Seção 06, art. 2.6.22, inciso XXV, procederei a intimação  da parte autora para 
que a mesma se manifeste sobre a defesa apresentada, no prazo de cinco dias. 
Pls,13maio2011.(ass) Silmara Sousa Cruz Mota- Escrivã Judicial”. 
 

2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos 2010.0009.0178-2  AÇÃO DECLARATÓRIA 
Requerente: ANA BERENICE DE AGUIAR SANTANA E SILVA 
Adv.: AMILCAR BENEVIDES BEZERRA GERAIS – OAB-TO 2045 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: ANDRÉ LUIZ MATOS GONÇALVES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DESPACHO: “Ciente da interposição do agravo. Mantenho a decisão agravada por seus 
próprios fundamentos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 
manifestar  sobre a contestação de fls. 107/125. Cumpra-se. Palmas, em 26 de abril de 
2011. (As) Sandalo Bueno do Nascimento   - Juiz de Direito da 2a V.F.F.R.P.” 
 
Autos 2011.0002.8486-2  AÇÃO ANULATÓRIA 
Requerente: BV FINANCEIRA CFI S/A 
Adv.: MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DOS SANTOS – OAB-TO 3627; NUBIA 
CONCEIÇÃO MOREIRA - OAB-TO 4311 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Adv.: ANDRÉ LUIZ MATOS GONÇALVES – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DECISÃO: “[...] ANTE O EXPOSTO, [...] Por cautela, imponho à autora a prestação de 
caução real, ou depósito judicial do valor da autuação com os acréscimos legais ou a 
apresentação de fiança bancária no valor correspondente, mediante termo próprio, tudo 
nos termos do permissivo do artigo 804 do Código de Processo Civil. Após a formalização 
da caução, expeça-se o mandado para cumprimento imediato desta decisão. [...] Intimem-
se e cumpra-se. Palmas, em 1 de abril de 2011. (As) Sandalo Bueno do Nascimento   - 
Juiz de Direito da 2a V.F.F.R.P.” 
 

3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº.: 2011.0005.5932-2/0 
Ação: CAUTELAR INOMINADA 
Requerente: COFER – COMÉRCIO – COMÉRCIO DE FERRO LTDA 
Advogado: DANIEL ALMEIDA VAZ 
Requerido: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado: JOABER DIVINO MACEDO 
DESPACHO: “ANTE O EXPOSTO, fundamento em tais considerações, hei por bem em 
concedo a antecipação do provimento final, para deferir o pedido de caução, e, por 
conseguinte, determino a expedição de ofício ao DETRAN-TO para que promova a 
constrição sobre o veículo TRAC/C. Trator/nenhuma, placa HBN-5094, chassi 
9BST4X2A0535665368, de propriedade da empresa COFER – Comércio de Ferro 
LTDA, conforme documento de fls. 22. Após determinando ao Estado requerido que 
emita certidão de débitos (positiva com efeitos negativa), nos termos do artigo 206 do 
Código Tributário Nacional, sob pena de incorrer em multa diária, a qual, arbitro em R$ 
1.000 (mil reais) por dia de descumprimento, até o valor do débito atualizado. Dando ao 
prosseguimento ao feito, cite-se o Estado requerido, para, caso queira, contestar a lide, no 
prazo e com as advertências  de lei. Apensem-se os presentes autos a Ação Anulatória nº 
2010.0000.0383-0/0. Ademais, verifico a ausência do instrumento de procuração, dispõe o 
art. 37, do Código de Processo Civil, que sem instrumento de mandado, o advogado não 
será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim 
de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos 
reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará independentemente de 
caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, por despacho do 
juiz. Ante o exposto, intime-se o advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, suprimir tal 
irregularidades na representação postulatória. Intime-se o órgão do Ministério Público para 
oficial no feito na qualidade de fiscal da lei, caso este entenda obrigatória a sua 
intervenção. Intimem-se. Cumpra-se.” Palmas, em 19 de maio de 2011. Sandalo Bueno do 
Nascimento  – Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos das Fazendas Públicas e Registros 
Públicos. 
 
Vara Especializada no Combate à Violência Contra a 

Mulher 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 

O Doutor Eurípedes do Carmo Lamounier, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara 
Especializada no combate a violência domestica e familiar contra a mulher, da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais o auto de Medida Protetiva n.º 2009.0013.1680-4 que a Justiça 
Pública desta Comarca move contra o requerido Wesley Ribeiro da Costa, e tendo como 
requerente Zulene Messias Borges, brasileira, união estável, manicure, nascida aos 
14/09/1982, natural de Porto Nacional – TO, filha de Irineu Borges e Antonina Messias 
Barreto, e como a requerente encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
intimada da  sentença proferida nos autos acima conforme trecho a seguir transcrito: 
“(...)Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, c/c o 
artigo 13, da Lei n.º 11.340/06, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de 
mérito, revogando, por conseguinte, a decisão de fls. 12/16. Sem custas e sem honorários 
advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. 
Decorrido o prazo recursal, após as cautelas de praxe, arquivem-se. Palmas-TO, aos 28 



ANO XXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 2652 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2011 53 
 

 
 

de abril de 2010.”. Eu, __Luciana Nascimento Alves, Escrevente Judicial, digitei e 
subscrevo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 
O Doutor Eurípedes do Carmo Lamounier, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara 
Especializada no combate a violência domestica e familiar contra a mulher, da Comarca de 
Palmas/TO, no uso das suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos que o presente 
edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais o auto de Medida Protetiva n.º 2009.0012.8335-3 que a Justiça 
Pública desta Comarca move contra o requerido Jose Pedro Dias Leite, e tendo como 
requerente Sheila Cristina Luiz dos Santos, brasileira, solteira, servidora publica, nascida 
aos 26/01/1975, natural de Arraias – TO, filha de Lindolfo Luiz dos Santos e Teresa 
Cristina Barbosa Luiz, e como a requerente encontra-se atualmente em local incerto e não 
sabido, fica intimada da  sentença proferida nos autos acima conforme trecho a seguir 
transcrito: “(...)Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo 
Civil, c/c o artigo 13, da Lei n.º 11.340/06, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 
resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, após as 
cautelas de praxe, arquivem-se. Palmas-TO, aos 06 de abril de 2010. Eu, __Luciana 
Nascimento Alves, Escrevente Judicial, digitei e subscrevo. 
 

Juizado Especial Cível e Criminal – Taquaralto 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 

Autos: 2008.0002.1117-2 - Ação: Indenização por Danos Materiais 
Requerente: Rita Maria Pereira Torres 
Adv.: Weydna Marth de Souza  
1º Requerido: Fábio Araújo Correia de Melo; 
Adv.: Francisco José de Sousa Borges 
2º Requerido:  Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A; 
Adv.: Nilton Valim Lodi 
3º Requerido: Marciony Araújo de França 
Adv.: não constituído 
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL: “Tendo em vista o teor da petição acostada aos autos (fls. 
117/118), declaro extinto o cumprimento de sentença em face da parte Fábio Araújo 
Correia de Melo, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 794, inciso I, 
do Código de Processo Civil, razão pela qual decreto a sua exclusão do pólo passivo deste 
expediente. Não obstante, deixo de homologar o referido acordo em razão da ausência de 
interesse de agir, na modalidade necessidade. Dando prosseguimento ao feito, verifico 
que o Sr. Marciony Araújo de França não foi intimado para pagar a condenação, conforme 
leciona o Código de Processo Civil. Assim, intime-se o devedor para efetuar seu 
pagamento em até 15 dias, sem a incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC. 
Após, caso haja o transcurso in albis do lapso temporal, inclua-se a multa de 10% nos 
cálculos, precedendo-se a penhora, conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Palmas, 
19 de maio de 2011. Deborah Wajngarten – Juíza Substituta.” 
 
Vara de Cartas Precatórias, Falências e Concordatas 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
     Ficam as partes abaixo identificadas, através de seus procuradores, intimadas dos atos 
processuais abaixo relacionados: 
  
Carta Precatória nº 2011.0001.5431-4 
Deprecante: Vara Cível da Com. de Natividade - TO. 
Ação de origem: Dissolução de Sociedade de Fato 
Nº origem: 2010.0007.5838-6 
Requerente: Bonfim Pereira dos Santos 
Adv. do Reqte.: Felício Cordeiro da Silva - OAB/TO. 4.547 
Requerido: José Ferreira de Alvarenga 
Adv. do Reqdo.: Venância Gomes Neta – OAB/TO. 83-B 
OBJETO: Ficam intimados os advogados para a audiência de inquirição da testemunha 
arrolada pelo autor, redesignada para o dia 06/06/2011 às 14:30hs, junto à Vara de Cartas 
Precatórias, Falências e Concordatas da Comarca de Palmas, sito à Av. Teotônio 
segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês São João da Palma, 2º andar. 
 
Carta Precatória nº 2011.0000.1154-8 
Deprecante: 1ª Vara Cível de Brasília - DF 
Ação de origem: Ressarcimento 
Nº origem: 2009.0111292756 
Requerente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 
Adv. do Reqte.: Maria Alessia C. Valadares Bomtempo - OAB/DF. 3558 
Requerido: Transporte São Expedito Ltda 
Adv. do Reqdo.: Henriques Marques da Silva - OAB/GO. 13241 
OBJETO: Ficam intimados os advogados para a audiência de inquirição da testemunha 
arrolada pela denunciada, redesignada para o dia 06/06/2011 às 15:30hs, junto à Vara de 
Cartas Precatórias, Falências e Concordatas da Comarca de Palmas, sito à Av. Teotônio 
segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês São João da Palma, 2º andar. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
ADVOGADO: Dr. FRANCIELITON RIBEIRO DOS SANTOS DE ALBERNAZ OAB/TO - 
2607 
ATO ORDINARIO: “Em Cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, Seção 
06, Inciso, 2.6.22, encaminho os autos ao advogado supra para informar que  as 
audiências designadas para os dias 03,06 e 10 de junho do corrente ano, em desfavor da 

CESS – Cia Energética São Salvador, foram todas suspensas, em virtude de que o juiz 
que está respondendo por esta comarca, também responde pela comarca de Paraná/TO. 
Palmeirópolis 23 de maio de  2011- Escrivania Cível-Amarildo Nunes-Escrevente Judicial.  
 
ADVOGADO: Dr.  RÔMULO FRANCISCO DUARTE OAB/SC – 23619 e ALEXANDRE 
DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB/GO– 21.085-A 
ATO ORDINARIO: “Em Cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, Seção 
06, Inciso, 2.6.22, encaminho os autos ao advogado supra para informar que  as 
audiências designadas para os dias 03,06 e 10 de junho do corrente ano, em desfavor da 
CESS – Cia Energética São Salvador, foram todas suspensas, em virtude de que o juiz 
que está respondendo por esta comarca, também responde pela comarca de Paraná/TO. 
Palmeirópolis 23 de maio de  2011- Escrivania Cível-Amarildo Nunes-Escrevente Judicial.  
 
Autos nº 175/05 
Ação Cumprimento de Sentença 
Requerente: Cassimiro e Godoy Ltda 
Advogado:  Francieliton Ribeiro dos Santos de Albernaz- OAB-To 2607 
Requerido: Panabens 
Adv.:sem advogado 
INTIMAÇÃO : “Fica o advogado da parte autora intimado para manifestar nos autos.Prazo 
de 05 dias”. 
 
Autos nº 179/05 
Ação Cumprimento de Sentença 
Requerente: Neide Mendes Moreira 
Advogado:  Francieliton Ribeiro dos Santos de Albernaz- OAB-To 2607 
Requerido: Panabens 
Adv.:sem advogado 
INTIMAÇÃO : “Fica o advogado da parte autora intimado para manifestar nos autos.Prazo 
de 05 dias”. 
 
Autos nº 2010.0010.2239-1 
Ação Cumprimento de Sentença 
Requerente: Manuel de Faria Reis Neto 
Advogado: sem advogado 
Requerido: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A 
Adv.: Adalcindo Elias de Oliveira- Oab-To 265-A e Rachel Fischer Menna Barreto- Oab-SP 
248.779 
INTIMAÇÃO/SENTENÇA : “Dispensado o relatório (Lei 9.099/95). O Pagamento é causa 
extintiva da execução, pois satisfeita a obrigação. Assim,julgo extinta a presente execução, 
com resolução do mérito (CPC 269, I). Custas ex lege. Sem honorários, por não ter havido 
impugnação. Expeça-se o necessário. PRIC. Palmeiropolis, 10/05/11”. 
 
Autos nº 2007.0006.4623-5 
Ação Cumprimento de Sentença 
Requerente: Domingos Alves da Silva 
Advogado: Francieliton Ribeiro dos Santos de Albernaz- Oab-To 2607 
Requerido: Nilo Francisco Alves 
Adv.:Francisco Alberto Teixeira Albuquerque- Oab-To 4747-A 
INTIMAÇÃO : “Fica o advogado da parte requerida, intimado para manifestar sobre a 
contraproposta apresentada pelo autor. Prazo de 05 dias”. 
 
Autos nº 2010.0008.8674-6 
Ação Cumprimento de Sentença 
Requerente: Raimundo Nonato Ribeiro da Silva 
Advogado: Francieliton Ribeiro dos Santos de Albernaz- Oab-To 2607 
Requerido: Banco do Brasil 
Adv.:André Costa Ferraz- Oab-SP 271.481-A 
INTIMAÇÃO/DESPACHO : “Tendo em vista que não há nos autos qualquer pedido de que 
as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Amato 
Pissini, indefiro o pedido do banco réu. Diga o requerente sobre o deposito efetuado. 
Intimem-se. Cumpra-se”. 
 
Autos nº 2010.0008.8674-6 
Ação Cumprimento de Sentença 
Requerente: Raimundo Nonato Ribeiro da Silva 
Advogado: Francieliton Ribeiro dos Santos de Albernaz- Oab-To 2607 
Requerido: Banco do Brasil 
Adv.:Gustavo Amato Pissini - Oab-To 4.694-A 
INTIMAÇÃO/DESPACHO : “Tendo em vista que não há nos autos qualquer pedido de que 
as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Amato 
Pissini, indefiro o pedido do banco réu. Diga o requerente sobre o deposito efetuado. 
Intimem-se. Cumpra-se”. 
 
Autos nº 145/05 
Ação Cobrança 
Requerente: Jose de Oliveira Souza Filho 
Advogado: Francieliton Ribeiro dos Santos de Albernaz- Oab-To 2607 
Requerido: Palmeiras Matadouro, Leilão, feira e comercio de gado 
Adv.: Adalcindo Elias de Oliveira- Oab-To 265 
INTIMAÇÃO : “Fica o advogado da parte autora, intimado sobre a devolução da carta 
precatória de penhora e demais atos, bem como para requer o que de direito. Prazo de 10 
dias”. 
 
Autos nº 2008.009.4721-7 
Ação Cobrança Securitária 
Requerente: Raimundo Coelho Silva 
Advogado: Aldaíza Dias Barroso Borges- Oab-To 4230 
Requerido: Unibanco AIG Seguros S/A 
Adv.: Julio César de Medeiros Costa- Oab-To 3595-B 
INTIMAÇÃO : “Fica o advogado da parte requerida intimado sobre a devolução dos autos  
da instancia superior(TJ-TO), bem como para requer o que de direito no prazo de 15 dias”. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos nº. 2007.0009.1313-6/0 
Ação : Reparação de Danos Morais e ou Materais 
Requerente: Evelym Souza de Farias 
Advogado: Dr. Francieliton Ribeiro dos Santos de Albernaz OAB/TO-2607  
Requerido: Embarvel – Empresa Brasileira de Veículos Ltda 
Advogado: Dr. Magno Rocha de Vasconcelos OAB/GO - 12163 
ATO ORDINARIO: ““Em Cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, Seção 
06, Inciso, 2.6.22, encaminho os autos a parte autora, através de seu advogado para se 
manifestar sobre a Certidão  de fls. 311vº...Certifico que o oficio de comunicação de 
audiência da comarca de Minaçú foi juntado aos autos  posterior a data designada para 
audiência, portanto não foi possível intimar as partes para a audiência designada. Nada 
mais. Palmeirópolis 24 de maio de  2011- Escrivania Cível-Amarildo Nunes-Escrevente 
Judicial 
  
Autos nº. 2009.0011.6632-2/0 
Ação : Depósito 
Requerente: Banco Mecedes Bens do Brasil S/A 
Advogado: Dra. Marinólia Dias dos Reis OAB/TO - 1597 
Requerido: Carlos André de Abreu Carvalho 
Advogado: Dr. Francieliton Ribeiro dos Santos de Albernaz OAB/TO-2607  
ATO ORDINARIO: ““Em Cumprimento ao Provimento nº 002/2011, da CGJ/TJTO, Seção 
06, Inciso, 2.6.22, encaminho os autos a parte autora, através de seu advogado para se 
manifestar sobre a Certidão  de fls...Certifico e dou fé que o requerido não contestou a 
ação, não consignou o valor do débito e também não entregou a coisa. Nada mais. Prazo 
de 10 dias. Palmeirópolis 24 de maio de  2011- Escrivania Cível-Amarildo Nunes-
Escrevente Judicial  
 

PARAÍSO 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos nº 2006.0002.6014-2/0 
Ação de Consignação em Pagamento. 
Requerente: Bradesco Vida e Previdência S/A. 
Advogada. Dr. Renato Tadeu Rondina Mandaliti – OAB/SP nº 115.762.  
1º Requerido: Everaldo Pereira de Holanda 
Advogado: Dr. Giovani Fonseca de Miranda – OAB/TO nº 2.529. 
2º Requerido: Luiza Alves de Souza, por seus sucessores: Aline Souza Rodrigues e Alaine 
Souza Rodrigues 
Advogado: Dr. Danton Vampré Neto - OAB/SP nº 176.146. 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Renato Tadeu Rondina Mandaliti – 
OAB/SP nº 115.762, para proceder, se for o caso, promover a habilitação dos demais 
herdeiros ou sucessores da ré LUIZA ALVES DE SOUSA no prazo de dez (10) dias, 
conforme item 2 do despacho de fls. 306 dos autos. Ficando ainda intimado do inteiro teor 
do despacho de fls. 306, que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Intime-se a parte 
requerida LUIZA ALVES DE SOUZA (SUCESSORES), por seu advogado (fls. 287), para 
que, no prazo de cinco (05) dias, manifeste-se acerca das alegações expendidas ao bojo 
da petição de fls. 291/293, trazendo aos autos, para tanto, (a) documentos que 
comprovem a inexistência de outros sucessores de LUIZA ALVES DE SOUZA, já que a 
mesma era casada, (b) manifestando-se acerca da pessoa de SÍLVIO DOS SANTOS 
RODRIGUES que é, juntamente com Luiza Alves de Souza, pai das filhas habilitadas ás fl. 
257/258, conforme documentos de fls. 261 e requerendo se for o caso sua habilitação nos 
autos e/ou (c) juntando aos autos certidão de óbito de Sílvio dos Santos Rodrigues; 2 – 
Caso rés habilitadas ALINE E ALAINE SOUZA RODRIGUES (f. 257/258), não cumpram o 
item 1 deste despacho no prazo de cinco(05) dias, diga autora para proceder, se for o 
caso, promover a habilitação dos demais herdeiros ou sucessores da ré Luiza Alves de 
Sousa no prazo de DEZ (10) dias; 3 – Intimem-se e cumpra-se. Paraíso do Tocantins TO, 
17 de janeiro de 2.011. ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
Autos nº 2011.0002.5194-8/0. 
Ação de Embargos do Devedor 
Embargantes: Delubio Gomes de Oliveira e Tânia de Oliveira 
Advogado. Dr. Leandro Rógeres Lorenzi – OAB/TO nº 2.170.  
Embargado: Banco da Amazônia S/A 
Advogado: Dr. Pompílio Lustosa Messias Sobrinho – OAB/TO nº 1.807-B. 
Intimação: Intimar o advogado da parte embargante, Dr. Leandro Rógeres Lorenzi – 
OAB/TO nº 2.170, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 128, que segue 
transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Nego a concessão de benefício da assistência 
judiciária, eis que o embargante não é pobre nos termos da Constituição Federal, pois não 
comprova insuficiência de recursos (Inciso, LXXIV, art. 5º, CF), SENDO CONHECIDO 
GRANDE EMPRESÁRIO E AGROPECUARISTA NA REGIÃO 9CPC, art. 334,I), não 
podendo ser considerado pessoa pobre; 2 – Assim, nego-lhe(s) os benefícios da 
assistência judiciária e determino: a) Intime(m)-se a(o) autor(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, 14 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES. Titular 
da 1ª Vara Cível. 
 
Autos nº 2007.0003.1020-2/0 
Ação de Busca e Apreensão 
Requerente: Antonio Lucena Barros 
Advogado. Dr. Luiz Adriano Artiaga da Rosa – OAB/TO nº 15.098  
Requerido: Frigorífico Margem Ltda 
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, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 179, que segue 
transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Por economia, celeridade e efetividade jurisdicionais, 

intime-se a(o) ADVOGADO (A) do (a)s RÉU (f. 80), vencedor (a) da demanda, para 
eventual execução (ação de cumprimento) do julgado, no prazo de DEZ (10) DIAS, com 
inicial e cálculos da dívida e vencido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE nos 
autos e ao arquivo com baixas nos registros, sem prejuízo de pedido de desarquivamento 
pela parte interessada (CPC, § 5º, do art. 475-J); 2 – Intimem-se e cumpra-se. Paraíso do 
Tocantins TO, 10 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara 
Cível 
 
AUTOS nº: 2010.0008.7079-8/0 – AÇÃO DE RESSARCIMENTO 
Requerente: PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Adv. Requerente: Dr. José Pedro da Silva – OAB/TO nº 486 e/ou Drª. Aline Silva 
Coêlho – OAB/TO nº 4.606 
Requerido: BRADESCO SEGUROS S/A 
Adv. Requerido: Dr. Rogério Magno de Macedo Mendonça – OAB/TO nº 4.087-B 
INTIMAÇÃO: Intimar os Advogados das partes (REQUERENTE e REQUERIDO), do 
inteiro teor da SENTENÇA de fls. 177 dos autos, que segue parcialmente transcrita: 
SENTENÇA: “ É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e bem representadas, 
não havendo menores e nem incapazes, a justificar e exigir a presença e 
manifestação do Ministério Público. ISTO POSTO, nos termos dos artigos 158, 269, 
III, do CPC, HOMOLOGO o acordo entabulado de fls. 164-166, JULGO EXTINTO o 
presente processo e determino a expedição de mandado de levantamento (ou alvará 
de levantamento), de toda a quantia depositada nestes autos (fls. 174), inclusive 
eventuais rendimentos, a favor do autor PARAÍSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA ou seu advogado, mediante recibo nos autos, com cópias desta 
decisão e de cópia do RDO – Depósito Judicial de fls. 174 dos autos, certificando-se. 
Custas e despesas processuais ex legis. Verba honorária, como transacionado. 
Transitado em julgado e certificado nos autos, ao arquivo com baixas nos registros, 
cartoriais e distribuição. P. R. I. Paraíso do Tocantins – TO, aos 03 de maio de 2.011. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª. Vara Cível. 
 
Autos nº 2011.0002.5218-9/0 
Ação Monitória 
Requerente: Central Café Comércio e Rebenefício Ltda 
Advogado. Dr. Érico Vinicius R. Barbosa – OAB/TO nº 4.220 
Requerido: Eliomar Araújo de Lima 
Advogado: N i h i l 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Érico Vinicius R. Barbosa – 
OAB/TO nº 4.220, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 29, que segue 
transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Não existe lei a autorizar o pagamento das custas e 
taxa judiciária ao final do processo; por outro lado a concessão do benefício de justiça 
gratuita, às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, é admitida desde que as mesmas 
comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos 
processuais, sem comprometer a existência da entidade, ou seja, salvo se provarem que 
estão à beira da insolvência, presume-se, relativamente às pessoas jurídicas em atividade 
que estão no comercio, a detenção de recursos capazes de viabilizar o ingresso em juízo 
sem a citada gratuidade. Precedentes do STF – Pleno – Agravo Regimental nos Embargos 
Declaratórios da Reclamação RCL 1905 e do STJ- resp. 388045 – Corte Especial – rel. 
Min, Gilson Dipp; 2 – Logo, nego a(o) autor(a), (a) o recolhimento das custas e taxa 
judiciária ao final do processo e (b) nego-lhe a concessão dos benefícios da assistência 
judiciária gratuita e; 3 – Determino que o(a) autor, recolha, no prazo de cinco (05) dias, as 
despesas, custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento e extinção; 4 – Intime-se 
autor por seu advogado e cumpra-se. Paraíso do Tocantins TO, 15 de março de 2.011. 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível 
 
AUTOS nº: 2007.0006.8213-4/0 – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
Exeqüente: JOSÉ CARLOS REGO MORAES 
Adv. Exeqüente: Dr. Sérgio Barros de Souza – OAB/TO nº 748 
Executado: COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS – 
CELTINS 
Adv. Executado: Drª. Cristiane Gabana - OAB/TO nº 2.073 e/ou Dr. Sérgio Fontana – 
OAB/TO nº 701. 
INTIMAÇÃO: Intimar os Advogados da parte (EXECUTADA), do inteiro teor da 
SENTENÇA de fls. 200 dos autos, que segue parcialmente transcrita: SENTENÇA: “ 
É o relatório. DECIDO. ISTO POSTO, considerando a aquiescência do 
credor/exeqüente quanto ao valor depositado judicialmente pelo devedor/executado, 
restando ausente nessa senda, insurgência no tocante à insuficiência de tal verba, 
face ao pagamento do débito, JULGO EXTINTO o presente processo e determino a 
expedição de mandado de levantamento (ou alvará de levantamento), de toda a 
quantia depositada nestes autos (fls. 197), inclusive eventuais rendimentos, a favor 
do exeqüente/credor ou seu advogado, mediante recibo nos autos, com cópias desta 
decisão e de cópia do RDO – Depósito Judicial de fls. 197 dos autos, certificando-se. 
Transitado em julgado, determino a extinção do processo, com baixas nos registros e 
defiro o desentranhamento, somente pelo devedor, dos documentos juntados aos 
autos, substituindo-os por cópias autênticas, tudo mediante recibo nos autos. Custas 
e despesas ex legis. Dê-se baixas em eventuais constrições judiciais de bens do 
executado (penhora, arresto e etc), oficiando-se, se necessário. Transitado em 
julgado, ao arquivo com baixas nos registros, distribuição e tombo. P. R. I. Paraíso 
do Tocantins – TO, aos 03 de maio de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – 
Titular da 1ª. Vara Cível. 
 
Autos nº 2008.0010.4272-2/0 
Ação Depósito 
Requerente: Aymoré Credito Financiamento e Investimentos S/A. 
Advogado. Dr. Fábio de Castro Souza – OAB/TO nº 2.868  
Requerido: Jordão Eton Carvalho de Sousa. 
Advogado: Nihil 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Fábio de Castro Souza – OAB/TO 
nº 2.868, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 62, que segue transcrito 
na íntegra. Despacho. 1 – Digam autora, pessoalmente e seu advogado, sobre interesse 
no processo, sob pena de extinção e arquivo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 
cassação da liminar, com devolução do(s) bem(ns) apreendido(s) e depositado(s), 
requerendo o que entenderem de útil ao efetivo e regular andamento do processo, 
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ESPECIALMENTE para juntarem aos autos no prazo de QUINZE (15) DIAS, os EDITAIS 
DE CITAÇÃO do réu publicados (i) no DIÁRIO DA JUSTIÇA e (ii) por duas vezes no 
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, nos termos do INCISO III do artigo 232 do CPC; 2 
– Intimem –se (a) AUTOR(A) PESSOALMENTE por mandado ou correios (AR) e (b) SEU 
ADVOGADO pelo DJTO, deste despacho; 3 – Vencido o prazo sem manifestação, á 
conclusão imediata; 4 – Cumpra-se. Paraíso do Tocantins TO, 23 de março de 2.011. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
Autos nº 2009.0011.3344-0/0 
Ação de Execução de Título Extrajudicial 
Exeqüente: Coelho e Leite Ltda. 
Advogado. Dr. Whillam Maciel Bastos – OAB/TO nº 4.340.  
Requerido: Empresa: Transportadora JMC Ltda. 
Advogado: Nihil 
Intimação: Intimar a advogada da parte exeqüente, Dr. Whillam Maciel Bastos – OAB/TO 
nº 4.340, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 29, que segue transcrito 
na íntegra. Despacho. 1 – Digam autora, pessoalmente e seu advogado, sobre interesse 
no processo, sob pena de extinção e arquivo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 
cassação da liminar, com devolução do(s) bem(ns) apreendido(s) e depositado(s), 
requerendo o que entenderem de útil ao efetivo e regular andamento do processo, 
ESPECIALMENTE para juntarem aos autos no prazo de QUINZE (15) DIAS, os EDITAIS 
DE CITAÇÃO do réu publicados (i) no DIÁRIO DA JUSTIÇA e (ii) por duas vezes no 
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, nos termos do INCISO III do artigo 232 do CPC; 2 
– Intimem –se (a) AUTOR(A) PESSOALMENTE por mandado ou correios (AR) e (b) SEU 
ADVOGADO pelo DJTO, deste despacho; 3 – Vencido o prazo sem manifestação, á 
conclusão imediata; 4 – Cumpra-se. Paraíso do Tocantins TO, 23 de março de 2.011. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
AUTOS nº: 2010.0004.3620-6/0 
Ação de Busca E Apreensão 
Requerente: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A  
Adv. Requerente: Drª. Marinólia Dias dos Reis - OAB/TO nº 1.597 
Requerida: JOSCENITA FERREIRA ALVES 
Adv. Requerida: N i h i l 
INTIMAÇÃO: Intimar a Advogada da parte (REQUERENTE), DA REMESSA DA 
CARTA PRECATÓRIA DE BUSCA E APREENSÃO de fls. 65 dos autos, para a 
Comarca de ITABERAÍ – GO, via Correio – SEDEX, para ao acompanhamento e 
preparo da precatória, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Conforme 
despacho de fls. 61 dos autos, que segue parcialmente transcrito: DESPACHO: “ 1)- 
...; 2)- Após envie-se, imediatamente, carta precatória de busca e apreensão e 
citação, com nomeação de depositário na pessoa do depositário público ou a quem o 
autor expressamente indicar, intimando-se ao autor e seu advogado ao 
acompanhamento e preparo da precatória, sob pena de extinção sem resolução de 
mérito; 3)- Intime(m)-se e Cumpra-se, urgentemente. Paraíso do Tocantins – TO, aos 
25 de abril de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª. Vara Cível. 
 
Autos nº 2009.0005.2029-7/0 
Ação de Busca e Apreensão 
Requerente: Banco Finasa S/A 
Advogada. Drª. Caroline Cerveira Valois – OAB/MA nº 9.131.  
Requerido: Edimarques Ribeiro dos Santos. 
Advogado: Nihil. 
Intimação: Intimar a advogada da parte requerente, Drª. Caroline Cerveira Valois – 
OAB/MA nº 9.131, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 56, que segue 
transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Digam autora, pessoalmente e seu advogado, sobre 
interesse no processo, sob pena de extinção e arquivo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
com cassação da liminar, com devolução do(s) bem(ns) apreendido(s) e depositado(s), 
requerendo o que entenderem de útil ao efetivo e regular andamento do processo, 
ESPECIALMENTE para juntarem aos autos no prazo de QUINZE (15) DIAS, os EDITAIS 
DE CITAÇÃO do réu publicados (i) no DIÁRIO DA JUSTIÇA e (ii) por duas vezes no 
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, nos termos do INCISO III do artigo 232 do CPC; 2 
– Intimem –se (a) AUTOR(A) PESSOALMENTE por mandado ou correios (AR) e (b) SEU 
ADVOGADO pelo DJTO, deste despacho; 3 – Vencido o prazo sem manifestação, á 
conclusão imediata; 4 – Cumpra-se. Paraíso do Tocantins TO, 23 de março de 2.011. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
AUTOS nº: 2010.0001.0894-2/0 
Ação de Resolução Contratual c-c Nulidade e Cancelamento de Escritura Pública e 
Indenização por Perdas e Danos 
Requerente: IDELSON ORDER LOPES CAVALCANTE 
Adv. Requerente: Dr. Sérgio Barros de Souza - OAB/TO nº 748 
Requeridos: Valdemir da Silva Vieira, Gilberto Pinto Cardoso e Fernando Peixoto 
Cardoso 
Adv. Requeridos: Dr. Alexsander Ogawa da Silva Ribeiro – OAB/TO nº 2.549 
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados das partes (REQUERENTE e REQUERIDOS), 
do inteiro teor da SENTENÇA de fls. 104/116 dos autos, que segue parcialmente 
transcrita: SENTENÇA: “1)-...; 2)-...; 3)- DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. ISTO POSTO 
e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos 
contidos na ação, para, determinar, declarar e condenar: 3.1 – 
RESCINDIR/RESOLVER o contrato de compra e venda entabulado entre o autor e 
réu VALDEMIR DA SILVA VIEIRA e, em razão da ausência de provas a demonstrar 
a boa-fé dos réus GILBERTO PINTO CARDOSO e FERNANDO PEIXOTO 
CARDOSO quando da conclusão das alienações ulteriores, afastar, encerrando 
todos os seus efeitos, essas alienações, voltando os fatos ao status quo ante; 3.2 – 
CANCELAR os registros no CRI de Paraíso do Tocantins, sob os nºs: R-01 M. 
12.134 e R-02 M. 12.134, referentes ao imóvel constituído por PARTE DO LOTE 51-
D, do LOTEAMENTO SERROTE, FOLHAS A e B, situado em PARAÍSO DO 
TOCANTINS/TO, com AREA de 13.74.57 ha, feito em data de 04 de outubro de 
2007, para que o imóvel volte ao domínio/propriedade do autor IDELSON ORDER 
LOPES; 3.3 – CANCELAR a averbação (AV 03), datada em 04 de outubro de 2007, 
feita na matrícula sob o nº 6.381, referente ao imóvel constituído por PARTE DO 
LOTE 51- D, do LOTEAMENTO SERRTE, FOLHAS A e B, situado em PARAÍSO DO 

TOCANTINS/TO, com ÁREA de 13.74.57 ha (certidão imobiliária de fls. 84); 3.4 – 
REINTEGRAR o autor na posse do imóvel rural denominado de PARTE DO LOTE 
51-D, do LOTEAMENTO SERROTE, FOLHAS A e b, situado em PARAÍSO DO 
TOCANTIONS/TO com ÁREA de 13.74.57 ha; 3.5 – CONDENAR o AUTOR a 
restituir ao réu VALDEMIR DA SILVA VIEIRA importância correspondente a R$ 
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), verba essa referente a parcela paga pelo réu 
em epígrafe e que, por sua vez, deve ser restituída em razão da rescisão contratual 
operada, atualizada pelo INPC/IBGE e juros de 12% ao ano, contados desta 
sentença; 3.6 – Julgar IMPROCEDENTE o pedido de Danos Materiais; 3.7 – 
Condenar os réus, solidariamente (ante a ausência de provas e demonstrar a boa-fé 
dos réus quando da conclusão das alienações ulteriores), no reembolso e 
pagamento ao autor, das custas e despesas processuais, solidariamente, bem como 
na verba honorária, solidariamente, que, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, fixo 
em apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada pelo INPC/IBGE e juros de 12% 
ao ano, contados desta sentença; 3.8 – Transitado em julgado, certificado nos autos, 
expeça-se mandado ao CRI de Paraíso do Tocantins/O, com cópias da inicial, 
certidões de fls. 19 e 84 e desta sentença, para cumprimento da parte dispositiva 
(itens 3.2, 3.3 e 3.4) e mandado de reintegração de posse ao autor; 3.9 – P. R. I. C. 
Paraíso do Tocantins – TO, aos 25 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES – Titular da 1ª. Vara Cível. 
 
Autos nº 2009.0005.1920-5/0 
Ação de Depósito 
Requerente: Banco BMG S/A 
Advogado. Dr. Aluízio Ney de Magalhães Ayres – OAB/TO nº 1982 A.  
Requerido: José Alexandre Jordão. 
Advogado: Nihil. 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Aluízio Ney de Magalhães Ayres – 
OAB/TO nº 1982, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 62, que segue 
transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Ás fls. 60 a parte requerente, alegando que realizou 
todas as diligências possíveis no sentido de encontrar o requerido e o bem objeto da 
busca e apreensão, requer a expedição de ofícios ao detran-RJ, bem como à Delegacia da 
Receita Federal, para que informem o endereço do requerido, requerendo, também, que 
este Juízo, através do sistema RENAJUD/BACENJUD, busque o atual endereço da parte 
requerida. 2 – A atuação do Poder Judiciário na localização da parte requerida e de seu 
patrimônio deve se restringir às hipóteses excepcionais, sendo indispensável que o 
requerente demonstre, de forma efetiva, ter esgotado as medidas que eram possíveis. E, 
no caso em tela, depreende-se dos autos, a ausência de comprovação das diligências 
frustradas perpetradas com o intuito de se localizar o requerido; 3 – Impende observar 
também quem pela alienação fiduciária, já registrada no DETRAN, o credor detém o 
domínio resolúvel do veículo, sendo, pois, desnecessária a expedição de ofício àquele 
órgão para anotação de impedimento de transferência; 4 – Desse modo, nego os pedidos 
de fls. 60. 5 – Intimem-se ao autor, pessoalmente e seu advogado 9OS DOIS) para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, darem andamento ao processo e requerem o que entenderem de 
verdadeiramente útil ao seu andamento, sob pena de extinção do processo, na forma do 
art. 267, III do Código de Processo Civil; 6 – Cumpra-se. Paraíso do Tocantins TO, 21 de 
março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
Autos nº 2011.0001.9439-1/0 
Ação de Reintegração de Posse 
Requerente: BFB LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL 
Advogado. Dr. Marcos André Cordeiro dos Santos.  
Requerido: Falviano Soares de Sousa. 
Advogado: Nihil. 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Marcos André Cordeiro dos 
Santos, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 35, que segue transcrito na 
íntegra. Despacho. 1 – Intime-se ao autor por seu advogado, para no prazo de DEZ (10) 
DIAS,sob pena de indeferimento da inicial, proceder (a) a juntada aos autos de 
instrumento de mandado/procuração e (b) assinar a petição inicial; 2 – Intime(m)-se e 
cumpra-se. Paraíso do Tocantins TO, 03 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
AUTOS nº: 2006.0007.9606-9/0 – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS 
Embargante: AMADA BUCAR PEREIRA e ERNANDES AFONSO PEREIRA 
Adv. Embargante: Dr. Antônio Ianowich Filho - OAB/TO nº 2.643 
Embargado: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
Proc. Embargado: Drª. Lucélia Maria Sabino Rodrigues – Procuradora do Estado 
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte (EMBARGANTE), do inteiro teor da 
SENTENÇA de fls. 188/198 dos autos, que segue parcialmente transcrita: 
SENTENÇA: “1)-...; 2)-...; 3)- DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. Isto posto, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido autoral, para determinar a extinção do processo, com 
resolução de mérito (CPC, art. 269, I), sob o fundamento de que os embargantes não 
se desvencilharam do ônus de comprovar sua condição de proprietários e/ou 
possuidores do bem penhorado, mas tão-somente, a de meros detentores. Assim, 
determino: 3.1- Manter a constrição judicial – penhora – de fls. 39/42 da execução 
(Processo nº 4.270/2003) e determinar a continuidade imediata do processo 
executivo; 3.2- Custas e despesas processuais pelos embargantes; 3.3 – Verba 
honorária, a favor do advogado da embargada, que arbitro em dez pontos 
percentuais (10%) do valor atribuído aos embargos de terceiros; 3.4 - Junte-se cópia 
desta decisão à execução, certificando-se; 3.5 – Intimem-se os advogados da 
embargante e do embargado, com urgência; 3.6 - P. R. I. Paraíso do Tocantins – TO, 
aos 14 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª. Vara 
Cível. 
 
Autos nº 2011.0002.5236-7/0. 
Ação de Usucapião Coletivo de Imóvel Urbano 
Requerente: Carmosina Gomes das Neves. 
Advogado. Dr. Raphael Brandão Pires – OAB/TO nº 4.094.  
Requerido: Francisco de Macedo Silva. 
Advogado: Nihil. 
Intimação: Intimar o advogado da parte requente, Dr. Raphael Brandão Pires – OAB/TO nº 
4.094, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 25, que segue transcrito na 
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íntegra. Despacho. 1 – O (A) usucapião é forma originária de aquisição da propriedade e, 
logo, deve ter-se cuidado rigoroso no trâmite processual. Assim, emende o autor a inicial, 
no prazo de DEZ (10) DIAS, sob pena de indeferimento e extinção, para juntar aos autos; 
(1.1) Mapa, croqui ou memorial descritivo do(s) imóvel(is) usucapiendo(s); (1.2) Mencionar 
quais são os confrontes/confinantes do(s) imóvel(is) e juntar aos autos certidão do CRI em 
relação a todos os IMÓVEIS CONFINANTES do(s) imóvel(is) usucapiendo(s), constantes 
de f. 10; (1.3) Qualificar todos os confinantes do(s) imóvel(eis) DEVIDAMENTE na inicial 
(emenda), para fins de citação; (1.4) Atender integralmente ao disposto no art. 942 do 
CPC; 2 – Cumpra-se e intime(m)-se. Paraíso do Tocantins TO, 22 de março de 2.011. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
Autos nº 2010.0007.5385-6/0 
Ação de Busca e Apreensão 
Requerente: HSBC BANK BRASIL S/A. 
Advogada. Drª. Eliana Ribeiro Correia – OAB/TO nº 4.187  
Requerido: Marina Freitas de Mello. 
Advogado: Dr. Flávio Peixoto Cardoso – OAB/TO nº 3.919. 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerida, Dr. Flávio Peixoto Cardoso 
– OAB/TO nº 3.919, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 65, 
que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Com efeito, dispõe o § 4º, do 
art. 267 do CPC, que o autor só poderá desistir da demanda, depois de 
decorrido o prazo para a resposta, se houver o consentimento do réu. Logo, 
tendo em vista que a parte requerida foi devidamente citada, conforme certidão 
de fls. 23 dos autos, e que apresentou contestação ás fls. 27/55, mister se faz, 
para homologação do pedido de desistência formulado ás fls. 61 pelo autor e 
conseqüente extinção do presente processo, que se proceda à intimação da 
parte contrária, em destaque ao comando legal supracitado; 2 – Logo, INTIME-
SE a ré, por seu advogado, para que, no prazo de 5 (CINCO) DIAS, manifeste-
se acerca do pedido de desistência formulado pelo autor ás fls. 61 dos autos, 
sob pena de deferimento do mesmo e conseqüente extinção do processo; 3 – 
Intime(se) e cumpra-se. Paraíso do Tocantins TO, 22 de março de 2.011. Juiz 
ADOLFO AMARO MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
AUTOS nº: 2009.0000.5292-7/0 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
(Dec-lei 911/69) 
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A 
Adv. Requerente: Dr. Paulo Henrique Ferreira – OAB/PE nº 894-B 
Requerido: DIVINO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DOS REIS 
Adv. Requerido: N i h i l  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte (REQUERENTE), do inteiro 
teor da SENTENÇA de fls. 45 dos autos, que segue parcialmente 
transcrita: SENTENÇA: “... Pois bem, nada requerendo de útil ao 
andamento do processo e não envidando esforço algum na citação do 
requerido e nem na localização do bem, e nem pedirem a conversão da 
ação em ação de depósito ou execução do crédito, ocorre falta de 
interesse processual do autor, bem como afronta aos princípios 
constitucionais da celeridade, efetividade e razoável duração do 
processo, o que legitima a extinção do processo sem julgamento de 
mérito. Extingo o processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 267, IV e 
VI). Custas ex legis. Sem verba honorária. Faculto ao autor a retirada dos 
autos, dos documentos originais que entender, desde que os substitua 
por cópias autênticas, certificando-se. Transitado em julgado e certificado, 
arquivem-se os autos, com baixas nos registros. P. R. I. Paraíso do 
Tocantins – TO, aos 26 de janeiro de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES – Titular da 1ª. Vara Cível. 
 
Autos nº 2007.0003.9657-3/0 
Ação Monitória 
Requerente: Empresa: Paraíso Indústria & Comércio de Alimentos Ltda. 
Advogado. Dr. José Pedro da Silva – OAB/TO nº 486.  
Requerido: Empresa: Pronorte Produtos Alimentícios Ltda. 
Advogada: Drª. Vera Lúcia Pontes – OAB/TO nº 2.081. 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. José Pedro da Silva – 
OAB/TO nº 486, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 73, 
que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 – Por economia, celeridade e 
efetividade jurisdicionais, intime-se a(o) ADVOGADO (A) do (a)s AUTOR (f. 
11), vencedor (a) da demanda, para eventual execução (ação de cumprimento) 
do julgado, no prazo de DEZ (10) DIAS, com inicial e cálculos da dívida e 
vencido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE nos autos e ao arquivo 
com baixas nos registros, sem prejuízo de pedido de desarquivamento pela 
parte interessada (CPC, § 5º, doa rt. 475-J); 2 – Intime-se e cumpra-se. 
Paraíso do Tocantins TO, 10 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES. Titular da 1ª Vara Cível. 
 
AUTOS nº: 2010.0005.4701-6/0 – AÇÃO DE COBRANÇA 
Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
Adv. Requerente: Drª. Fernanda Ramos Ruiz - OAB/TO nº 1965 e/ou Drª. 
Elaine Ayres Barros – OAB/TO nº 2.402 
Requerido: VINÍCIUS BARROS OLIVEIRA 
Adv. Requerido: N i h i l  
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados da parte (REQUERENTE), do inteiro 
teor da SENTENÇA de fls. 65/66 dos autos, que segue parcialmente 
transcrita: SENTENÇA: “ ... ISTO POSTO, julgo procedente o pedido 
contido na ação, para condenar a(o)s réus a pagar(em) ao autor, a 
quantia de R$ 99.862,54 (noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e 
dois reais e cinqüenta e quatro centavos), acrescidos de correção 
monetária (INPC/IBGE) e juros de mora de 12% (doze pontos 
percentuais) ao ano, contados da citação válida, em 15-fevereiro-2011 (f. 
61-vº/63), nos termos das Súmulas 54 do STJ e 163 do STF. Custas e 
despesas processuais pelo requerido. Verba honorária a que condeno 
o(s) réu(s) a pagarem ao autor, que fixo em 10% (dez pontos percentuais) 
sobre o valor da condenação atualizado, na forma do artigo 20, § 3º do 

CPC. Transito em julgado, certifique-se e diga o vencedor. Intime-se 
somente ao advogado do autor. P. R. I. Paraíso do Tocantins – TO, aos 
15 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª. 
Vara Cível. 
 
AUTOS nº: 2009.0012.7745-0/0 
Ação de depósito, advinda de contrato de alienação fiduciária em garantia 
Requerente: BANCO FINASA BMC S/A 
Adv. Requerente: Dr. Paulo Henrique Ferreira - OAB/PE nº 894-B 
Requerido: DANIEL DIEGO DUARTE DAN SILVA 
Adv. Requerido: N i h i l  
INTIMAÇÃO: Intimar o advogado da parte (REQUERENTE), do inteiro 
teor da SENTENÇA de fls. 45/46 dos autos, que segue parcialmente 
transcrita: SENTENÇA: “ ... ISTO POSTO, com fundamentos no artigo 4] 
do decreto-lei n] 911/69 e art. 902 do CPC, JULGO PROCEDENTE o 
pedido contido na ação de depósito (f.36/37), para condenar o(a) ré(u), 
como devedor(a) fiduciário(a) equiparado(a) a depositário(a), a restituir 
a(o) autor(a) o veículo descrito na inicial, no prazo de 24:00 (vinte e 
quatro) horas, ou a importância de R$ 9.121,59 (nove mil, cento e vinte e 
um reais e cinqüenta e nove centavos), mais correção monetária pelo 
INPC/IBGE e juros moratórios de 12% (doze pontos percentuais) ao ano, 
contados da citação em 11/02/2011 (f. 42vº/43), mais custas, despesas 
processuais e verba honorária de dez pontos percentuais (10%) sobre o 
valor da dívida atualizada. Ressalvo, outrossim, desde logo, a(o) autor(a) 
credor(a), a execução (CPC, art. 906, c/c 646/731) de seu crédito: P. R. I. 
Paraíso do Tocantins – TO, aos 15 de março de 2.011. Juiz ADOLFO 
AMARO MENDES – Titular da 1ª. Vara Cível. 
 
Autos nº 2009.0008.1606-4/0. 
Ação de Execução de Título Extrajudicial 
Exeqüente: Empresa: Móveis Princesa do Oeste Ltda 
Advogado. Dr. Vinícius Coelho Cruz – OAB/TO nº 1.654.  
Executado: Empresa: Real Distribuidora de Eletro Eletrônicos Ltda 
Advogado: Dr. Luiz Carlos Lacerda Cabral – OAB/TO nº 812. 
Intimação: Intimar o advogado da parte exeqüente, Dr. Vinícius Coelho Cruz – 
OAB/TO nº 1.654, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 76, 
que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 - Digam exeqüente credor e seu 
advogado, no prazo de CINCO (5) DIAS, sobre seu interesse no processo, 
requerendo o que entender(em) de útil ao seu andamento normal, 
especialmente sobre (a) acordo extrajudicial, juntado aos autos (f.73/74) 
assinado exclusivamente pelo advogado da exeqüente, advertindo-se ao 
exeqüente que o mero pedido de suspensão do processo, sem  providências 
úteis do(a) exeqüente de procurar e encontrar bens penhoráveis,a to 
atentatório à dignidade da justiça e aos princípios constitucionais da 
efetividade e razoável duração do processo; 2 – Intimem-se EXEQUENTE 
pessoalmente e SEU ADVOGADO (os dois) deste despacho; 3 – Vencido o 
prazo, sem manifestação, certificado nos autos, á conclusão imediata. Paraíso 
do Tocantins TO, 10 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES. 
Titular da 1ª Vara Cível. 
 
Autos nº 2009.0008.1605-6/0. 
Ação de Execução de Título Extrajudicial 
Exeqüente: Empresa: Móveis Princesa do Oeste Ltda 
Advogado. Dr. Vinícius Coelho Cruz – OAB/TO nº 1.654.  
Executado: Empresa: Nelson Francisco Nascimento ME 
Advogado: Dr. Luiz Carlos Lacerda Cabral – OAB/TO nº 812. 
Intimação: Intimar o advogado da parte exeqüente, Dr. Vinícius Coelho Cruz – 
OAB/TO nº 1.654, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 59, 
que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 - Digam exeqüente credor e seu 
advogado, no prazo de CINCO (5) DIAS, sobre seu interesse no processo, 
requerendo o que entender(em) de útil ao seu andamento normal, 
especialmente sobre (a) acordo extrajudicial, juntado aos autos (f.56/57) 
assinado exclusivamente pelo advogado da exeqüente, advertindo-se ao 
exeqüente que o mero pedido de suspensão do processo, sem  providências 
úteis do(a) exeqüente de procurar e encontrar bens penhoráveis,a to 
atentatório à dignidade da justiça e aos princípios constitucionais da 
efetividade e razoável duração do processo; 2 – Intimem-se EXEQUENTE 
pessoalmente e SEU ADVOGADO (os dois) deste despacho; 3 – Vencido o 
prazo, sem manifestação, certificado nos autos, á conclusão imediata. Paraíso 
do Tocantins TO, 10 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES. 
Titular da 1ª Vara Cível. 
 
AUTOS nº: 2009.0004.3715-2/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS 
Requerente: VALDEMAR PEREIRA LIMA 
Adv. Requerente: Drª. Jorcelliany Maria de Souza - OAB/TO nº 4.085 
Requerido: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR  
Adv. Requerido: Drª. Iara Maria Alencar - OAB/TO nº 78-B 
INTIMAÇÃO: Intimar as advogadas das partes (REQUERENTE e 
REQUERIDO), do inteiro teor da SENTENÇA de fls. 69/77 dos autos, que 
segue parcialmente transcrita: SENTENÇA: “1)-...; 2)-...; 3)- 
DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. ISTO POSTO, pelos fundamentos 
esposados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE o pedido contido na ação para condenar ao réu/requerido 
SANDOVAL ALVES ALENCAR nas seguintes verbas: 3.1 – A indenizar, a 
título de PERDAS E DANOS, ao autor/requerente VALDEMAR PEREIRA 
LIMA, a quantia referente a 31 (trinta e uma) reses, sendo 12 (doze) 
vacas e 19 (dezenove) novilhas, devendo também se incluir em tal verba 
o montante correspondente aos frutos advindos de tais bens semoventes 
(crias etc) devidos desde dezembro de 2008 até a data desta sentença 
(22-0302011), quantificação essa que seve ser apurada em sede de 
liquidação por arbitramento; 3.2 – Custas e despesas processuais – 
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reembolso – pelo réu/requerido; 3.3 – Verba honorária, na forma do § 3º 
do art. 20 do CPC, que arbitro em 10% (dez pontos percentuais) sobre o 
valor atualizado da condenação a ser apurado em liquidação de 
sentença, a ser pago pelo réu/requerido a favor do advogado do 
autor/requerente; 3.4 – P. R. I. Paraíso do Tocantins – TO, aos 22 de 
março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª. Vara 
Cível. 
 
Autos nº 2008.0002.5650-8/0 
Ação Cumprimento de Sentença 
Exeqüente: HSBC Bank Brasil – banco Múltiplo 
Advogada. Drª. Cristina Cibeli de Souza Seenza – OAB/MS nº 5.678.  
Executado: Empresa: W.L.A. Com varejo Equip. Materiais/ escritório e Informática ltda, 
Wilton Gomes da Silva e Leila Rodrigues Lobo Duvale Silva. 
Advogado:  Dr. Sérgio Barros de Souza – OAB/TO nº 748. 
Intimação: Intimar a advogada da parte exeqüente, Drª. Cristina Cibeli de Souza Seenza – 
OAB/MS nº 5.678, do inteiro teor do despacho de fls. 588 dos autos, que segue transcrito 
na íntegra. Despacho. 1 – Junte. Diga exeqüente quanto a inexistência de bens, 
requerendo o que entender em cinco (05) dias, sob pena de extinção. 2 – Intimem-se, 
exeqüente pessoalmente e advogado (os dois). Paraíso do Tocantins TO, 01 de abril de 
2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES.Titular da 1ª Vara Cível. 
 
AUTOS nº: 2009.0009.3246-3/0 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
Requerente: EUCLIDES VENTURA DOS REIS JÚNIOR 
Adv. Requerente: Dr. César Floriano Camargo - OAB/PR nº 50.350 
Requerido: Empresa – MAANAIM COMÉRCIO VAREJISTA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA 
Adv. Requerido: Dr. Whilliam Maciel Bastos – OAB/TO nº 4.340 
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados das partes (REQUERENTE e 
REQUERIDO), do inteiro teor da SENTENÇA de fls. 108/120 dos autos, 
que segue parcialmente transcrita: SENTENÇA: “1)-...; 2)-...; 3)- 
DISPOSITIVO/CONCLUSÃO. ISTO POSTO e finalmente, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na ação, para 
condenar o réu MAANAIM COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA a indenizar o autor EUCLIDES VENTURA DOS REIS JÚNIOR na 
verba abaixo determinada: 1)- Condeno o réu a pagar ao autor, a título de 
danos materiais – DANOS EMERGENTES – R$ 43.712,00 (quarenta e 
três mil, setecentos e doze reais), com atualização monetária pelo 
INPC/IBGE e mais juros moratórios de doze pontos percentuais ao ano 
(12% aa) a partir da data do acidente (15-AGOSTO-2009), na forma do 
art. 406, do NCC e Súmula nº 54 do STJ, mantendo e confirmando os 
efeitos da antecipação de tutela concedida às f. 41/42 dos autos; 2)- Julgo 
IMPROCEDENTE o pedido de LUCROS CESSANTES; 3)- Não incidirá o 
desconto do Imposto de renda (IRPF), no valor da indenização, pois que 
não se trata de rendimentos, 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 n]s 125 e 136 do 
STJ; 4)- Condeno o réu, outrossim, ao pagamento das custas e despesas 
processuais atualizadas (INPC/IBGE) desde o desembolso e honorários 
advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado 
da condenação; P. R. I. Paraíso do Tocantins – TO, aos 03 de março de 
2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª. Vara Cível. 
 
Autos nº 2010.0003.6353-5/0 
Ação de Busca e Apreensão 
Requerente: Banco Panamericano S/A 
Advogado. Dr. Fabrício Gomes – OAB/TO nº 3.350  
Requerido: Antonio Pereira da Silva 
Advogado: N i h i l 
Intimação: Intimar o advogado da parte requerente, Dr. Fabrício Gomes – 
OAB/TO nº 3.350, do inteiro teor do Despacho prolatado nos autos às fls. 66, 
que segue transcrito na íntegra. Despacho. 1 - Digam autora, pessoalmente e 
seu advogado, em cinco (05) dias, sobre seu interesse no processo, inclusive 
manifestar sobre ausência de citação e de apreensão do bem, sob pena de 
extinção e arquivo, com cassação da liminar, com devolução do(s) bem(ns) 
apreendido(s) e depositado(s), requerendo o que entenderem de útil ao efetivo 
e regular andamento em face de não apreensão do bem e citação;  ADVIRTO 
que pedidos de oficiamento a Órgãos Públicos e Instituições Públicas e 
privadas, para busca do endereço do réu e/ou de bens, por impertinente e 
ilegal, porque (a) a alienação financeira registrada, por si só já impede a 
transferência de propriedade do bem, (b) se não ocorrei a citação pessoal, 
pode haver citação por edital, (c) impossível a cessão de débito e contrato, que 
não pode ser procedida sem a anuência, expressa, do credor fiduciário e, por 
outro lado, (d) se não encontrado o bem, pode e deve o credor, pleitear a 
conversão da ação de depósito e;ou promover a execução de seu crédito e, (e) 
finalmente, porque não há prova de que o autor, ao menos, tentou, de alguma 
forma, buscar o que pede, sem sucesso, não sendo o Judiciário órgão auxiliar 
da parte autora; 2 – Intimem-se autor, pessoalmente por mandado ou correios 
(AR) e (b) SEU ADVOGADO pelo DJTO, deste despacho; 3 – Vencido o prazo 
sem manifestação, à conclusão imediata; 4 –  Cumpra-se; Paraíso do 
Tocantins TO, 11 de fevereiro de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES. 
Titular da 1ª Vara Cível. 
 
Processo nº: 2.006.0000.3672-2/0. 
Natureza: Ação de Execução. 
Exeqüente: Banco da Amazônia S/A. 
Advogado. Dr. Pompilio Lustosa Messias Sobrinho – OAB/TO nº 1.807-B. 
Executado: Edílson Dias Negreiros. 
Advogado: Dr. Márcio Augusto Malagoli – OAB/TO nº 3.685- B.  

Intimação: Intimar o advogado da parte, exeqüente, Dr. Pompilio Lustosa 
Messias Sobrinho – OAB/TO nº 1.807-B, inteiro teor do Despacho prolatado 
nos autos às fls. 259, que segue transcrito na íntegra. Despacho – 1 – 
Suspendo como requerido pelo credor exeqüente às f. 233/234 dos autos, o 
processo por 60 (sessenta) dias, até a data de 16 de maio de 2.011; 2 – 
Advirto o autor e seu advogado que se em até CINCO (5) dias, depois dessa 
data (24-ABRIL-2011) não demonstrarem interesse no processo, requerendo o 
que entenderem de útil ao seu andamento, serão os mesmos extintos e 
arquivados; 3 -  Intimem-se AUTOR(A) PESSOALMENTE e SEU ADVOGADO 
(OS DOIS), deste despacho; 4 – Vencido o prazo sem manifestação, à 
CONCLUSÃO IMEDIATA em 25-ABRIL-2.011; 5 – Intimem-se Cumpra-se; 
Paraíso do Tocantins TO, 15 de março de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO 
MENDES – Titular da 1ª Vara Cível ” 
 
AUTOS nº: 2010.0006.1632-8/0 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
S/A 
Adv. Requerente: Dr. Alexandre Iunes Machado - OAB/TO nº 4.110-A 
Requerido: MÁRCIO DA ROCHA RAMOS 
Adv. Requerido: Dr. Samuel Lima Lins – OAB/DF nº 19.589 
INTIMAÇÃO: Intimar os advogados das partes (REQUERENTE e 
REQUERIDO), do inteiro teor da SENTENÇA de fls. 78/98 dos autos, que 
segue parcialmente transcrita: SENTENÇA: “1)-...; 2)-...; 3)- 
CONCLUSÃO/DISPOSITIVO. Isto posto, com fundamento no artigo 3º e 
incisos do Decreto-lei 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 
na ação de busca e apreensão, para declarar rescindido o contato e 
consolidando nas mãos do(a) requerente autor(a) o domínio, a posse 
plena e exclusiva do veículo descrito no contrato e nestes autos, 
confirmando a liminar concedida de f. 33/34 os autos, cuja apreensão 
liminar, a torno definitiva. Levante-se o depósito judicial do bem, 
entregando-o ao autor, facultada a venda do bem pelo(a) autor(a), na 
forma do artigo 3º, § 5º do Decreto-lei 911/69. Transitado em julgado, 
certificado nos autos, cumpra-se o disposto no artigo 2º do Decreto-lei 
911/69, oficiando-se ao DETRAN onde registrado o veículo e a alienação 
fiduciária sobre o mesmo, com cópia da petição inicial, liminar, 
contestação, sentença e certidão do trânsito em julgado, comunicando-lhe 
(ao Detran) estar o(a) autor(a) autorizado(a) a proceder à transferência do 
bem a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles 
colacionados. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como verba honorária a favor do ad vogado do autor 
que, na forma do § 4º do art. 20 do CPC, fixo em exatos 10% (dez por 
cento) do valor da causa, devidamente atualizado a partir desta decisão, 
pelo INPC-IBGE e mais juros moratórios de 12% (doze pontos 
percentuais) ao ano (NCC, art. 406). Paraíso do Tocantins – TO, aos 14 
de fevereiro de 2.011. Juiz ADOLFO AMARO MENDES – Titular da 1ª. 
Vara Cível. 
 

2ª Vara Cível, Família e Sucessões 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Autos n. 2009.0007.0990-00 Ação de Separação Litigiosa 
Requerente: Carmelita Costa Barros 
Advogado:Dr. Edneusa Márcia de Moraes, OAB/TO-3872 
Fica a Advogada da autora intimada a fazem  comparecer perante o cartório 
da 2ª Vara Cível, sua cliente Carmelita Costa Barros, para que a mesma 
assine o termo de guarda e responsabilidade de seu filho Davy Barros 
Vasconcelos. 
 
Autos n. 2007.0005.0808-8 – Ação de Inventário 
Requerente: Raimunda Espindola da Silva Sousa 
Advogado: Dr. Antonio Ianowich, OAB/TO-2643 
Requerente: de Cujus José Enéas de Souza 
Fica o advogado do autor/inventariante intimado do despacho a seguir: “Intime-
se a inventariante a juntar em 10 dais e sob pena de extinção, certidão em 
relação à pessoa jurídica (Federal e Estadual) após, vistas ao MP.Após, Cls. 
Paraíso do Tocantins, 09/05/2011; (a) Esmar custódio Vêncio Filho. Juiz de 
Direito”.  
 
Autos nº  2011.0000.7921-5 - Guarda 
Requerente: Ministério Público 
Requerida: Ivonete Sousa Costa 
Adv. Rogério Magno de Macedo Mendonça- OAB/TO 4087 
Fica o advogado Rogério Magno de Macedo Mendonça- OAB/TO 4087 da 
audiência de inquirição das testemunhas nos autos de CP nº 2011.0001.2311-
7 na Vara de Precatórias da Comarca de Palmas-TO, designada para dia 
31/05/2011, às 14:30 horas.” 
 
Autos n.2008.0010.8620-7 – Arrolamento de Bens  
Requerente: Márcia Valeira de Araújo Frazilli 
Advogada: Dr. Vanuza Pires da Costa, OAB/TO- 2191 
Requerido:Paulo Afonso Frazilli 
Advogado: Dr. Marcelo Marcio da Silva, OAB/TO 3885-B 
Ficam os advogados das partes intimados do despacho a seguir: “Atenda-se a 
conta ministerial retro. Após, intimem-se as partes para manifestarem a 
intenção em transigir em dez dias. Não havendo interesse em transigir por 
ambas as partes, deverão as mesmas ser intimadas para no prazo de 10 dias 
especificarem as provas que desejem produzir, justificando a necessidade 
atentando para as já especificas no processo principal, podendo ser 
aproveitadas como provas emprestadas, tudo na o observância dos princípios 
da economia e celeridade processuais. Não havendo interesse em conciliar ou 
em produzir provas, aguarde-se para julgamento simultâneo com a ação 
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principal. Cumpra-se. Paraíso do Tocantins 13/05/2011. (a0 Esmar custódio 
Vêncio Filho, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 2009.0011.3341-6 – Conversão de Separação em Divorcio 
Requerente: Edino Paulo de Souza Coelho 
Advogado: Dr. William Maciel Bastos, OAB/TO- 4340 
Requerido: Leila Wandeane Magalhães Cabral 
Fica o advogado do autor intimado para se manifestar sobre a certidão do 
oficial de justiça de fls. 17, dos autos.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Dr. Esmar Custódio Vêncio Filho, MM. Juiz de direito da 2ª Vara Cível de 
Paraíso do Tocantins, TO, FAZ SABER, a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da 
2ªVaracível correm os autos de n.4457/97-Ação e Indenização.Requerente: 
Luciene de Jesus Borges e Wesley Borges. Advogado: Dr. Luiz Carlos Cabal, 
OAB/TO- 812. Requerido: Sinair Alves Marcelino, Advogado: Dr. Sebastião 
Rodrigues da silva, OAB/TO- 1.108. E por este edital INTIMA  os autores 
Luciene de Jesus Borges e Wesley Borges, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, do despacho a seguir transcrito:.“Certifique o Cartório se os autores 
atualizaram seu endereço. Caso seja o mesmo que consta do mandado de fls. 
272, aplico os termos do artigo 39, do CPC, determinando o arquivamento dos 
autos com as devidas baixas e anotações, intimando-se as partes via diário da 
Justiça. Cumpra-se. Paraíso  do Tocantins, 03 de maio de 2011. (a0 Esmar 
Custódio Vêncio Filho, Juiz de direito”.E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o 
presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça.Paraíso do 
Tocantins, 23 de maio de 2011.ESMAR CUSTÓDIO VÊNCIO FILHO-JUIZ DE 
DIREITO 
 

PARANÃ 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionadas: 
Autos nº 2008.0002.0801-5 
Ação: Cobrança.   
Requerente: Auto Posto Paranatinga Ltda  
Advogado: Francieliton R. dos  Santos Albernaz  OAB/TO 2.607 
Requerido: Construtora Itatiaia Ltda  
Advogado: Não Constituído 
INTIMAÇÃO: TERMO DE AUDIÊNCIA: Devido a não intimação das partes, restou 
prejudicada a presente audiência, assim redesigno audiência para o dia 14 de junho de 
2011, ás 13:30 horas. Intimem-se as partes. Altina Nunes Barbosa Filha Alves, 
Escrevente o digitei. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª Escrivania Criminal 

 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
PROCESSO Nº. 2009.0004.7479-1/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – ARTIGOS 129, 
147, 330 E 331 DO CPB 
VÍTIMA: ELIRIO PUTTON JUNIOR E JOELSON SOUSA DE OLIVEIRA 
AUTOR DO FATO: NARCELIO ROCHA GOMES FILHO 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
NARCELIO ROCHA GOMES FILHO, em virtude do adimplemento da multa 
imposta, determino o arquivamento dos autos e determino ainda, que o 
presente processo não fique constando dos registros criminais, exceto para 
fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 84, da Lei 9.099/95. Revogo 
a prisão decretada na decisão de fls. 21/22 e determino que sejam recolhidos 
os mandados de prisão expedidos. Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 26 
de abril de 2011. (a) Juiz M. LAMENHA DE SIQUEIRA”. 
 
PROCESSO Nº. 2010.0001.2932-0/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA  
VÍTIMA: JOSÉ ARAÚJO NEVES 
AUTOR DO FATO: EDMILSE DOMICIANO DA SILVA 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
EDMILSE DOMICIANO DA SILVA. Determino o arquivamento dos autos e 
determino que o presente processo não fique constando dos registros 
criminais, exceto para fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 
5° da Lei 9.099/95. (...) Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 06 de abril de 
2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2009.0001.6682-5/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - ARTIGO 331 DO 
CPB 
VÍTIMA: REINALDO FERREIRA MIRANDA 
AUTORA DO FATO: SANTINA DOS SANTOS 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de Santina 
dos Santos, em virtude do cumprimento da pena pecuniária, e determino, por 
conseguinte, o arquivamento dos autos e ainda, que a condenação não fique 
constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, tudo 

nos termos do art. 84, da Lei 9.099/95. Oficie-se às Polícias Civil e Militar, 
requisitando a devolução dos mandados expedidos contra a ora beneficiária. 
Após efetivadas as baixas necessárias, arquive-se. Cumpra-se. Pedro Afonso, 
08 de abril de 2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2009.0011.0400-9/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - ARTIGO 129 DO 
CPB 
VÍTIMA: JULIANO OLIVEIRA FIGUEIREDO (MENOR) 
AUTORA DO FATO: DEIJANIA MACHADO OLIVEIRA 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de Deijania 
Machado Oliveira, em virtude do cumprimento da pena pecuniária, e 
determino, por conseguinte, o arquivamento dos autos e ainda, que a 
condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de 
requisição judicial, tudo nos termos do art. 84, da Lei 9.099/95. Oficie-se às 
Polícias Civil e Militar, requisitando a devolução dos mandados expedidos 
contra a ora beneficiária. Após efetivadas as baixas necessárias, arquive-se. 
Cumpra-se. Pedro Afonso, 08 de abril de 2011. (a) Juiz M. Lamenha de 
Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2010.0000.6111-3/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - ARTIGO 147 DO 
CPB 
VÍTIMA: ELENILSON DOS SANTOS CAMPOS 
AUTORES DO FATO: LEONARDO DOS SANTOS E MICHAEL KEURY 
RAMOS SILVA 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
LEONARDO DOS SANTOS SOUSA E DE MICHAEL KEURY RAMOS SILVA, 
em virtude do cumprimento da pena pecuniária, e determino, por conseguinte, 
o arquivamento dos autos e ainda, que a condenação não fique constando dos 
registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, tudo nos termos do 
art. 84, da Lei 9.099/95. Oficie-se às Polícias Civil e Militar, requisitando a 
devolução dos mandados expedidos contra os ora beneficiários. Após 
efetivadas as baixas necessárias, arquive-se. Cumpra-se. Pedro Afonso, 08 de 
abril de 2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2010.0007.0305-0/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA  - ARTIGO 19 DO 
DECRETO 3.688/41, ARTIGO 308 E 309 DO CTB 
VÍTIMA: A JUSTIÇA PÚBLICA 
AUTOR DO FATO: ROGÉRIO ARAÚJO SOARES 
 
DECISÃO: “(...) É o relato, no que importa. Analisando os elementos 
colacionados no bojo dos autos, entendo que razão assiste ao nobre Parquet. 
De fato, não ficou caracterizado que Rogério tenha praticado as condutas nas 
quais foi autuado. De par com isso, o representante do Ministério Público é o 
dominus litis e cabe a ele valorar se há ou não elementos suficientes para o 
prosseguimento da ação penal. Desta feita, acolho o parecer ministerial e com 
fulcro nas disposições do art. 28, CPP, determino o arquivamento dos 
presentes autos. Restitua-se ao autor do fato o objeto apreendido às fls. 05. P. 
R. I. Pedro Afonso, 30 de março de 2011. (a) Juiz M. LAMENHA DE 
SIQUEIRA”. 
 
PROCESSO Nº. 2010.0001.5147-3/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA  
VÍTIMA: A JUSTIÇA PÚBLICA 
AUTOR DO FATO: ALESSANDRO NERES GUIMARÃES 
ADVOGADO: THUCYDIDES O. DE QUEIROZ – OAB-TO 2309-A 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
ALESSANDRO NERES GUIMARÃES. Determino o arquivamento dos autos e 
determino que o presente processo não fique constando dos registros 
criminais, exceto para fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 
5° da Lei 9.099/95. De acordo com as disposições do artigo 91, II, “b”, do 
Código Penal, DECRETO o perdimento dos bens descritos às fls. 07. Os 
CDs e Dvds, devem ser encaminhados para a Delegacia de Polícia local, posto 
que não há nesta cidade órgão específico de fiscalização para este tipo de 
delito, para que sejam incinerados, conforme disposição do artigo 8°, VI, do 
Provimento n° 10/2009- CGJUS/TO. Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 
06 de abril de 2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”.  
 
PROCESSO Nº. 2009.0007.9619-5/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - ARTIGO 331 DO 
CPB 
VÍTIMA: FRANCEJAMES CARVALHO LUSTOSA 
AUTORA DO FATO: ARLENE ANDREOLI 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
ARLENE ANDREOLI. Determino o arquivamento dos autos e determino que o 
presente processo não fique constando dos registros criminais, exceto para 
fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95. (...) 
Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 06 de abril de 2011. (a) Juiz M. 
Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2010.0001.5145-7/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - ARTIGO 129 DO 
CPB 
VÍTIMA: RICARDO DA CRUZ SANTOS 
AUTOR DO FATO: GILCLEUSON ALVES LOUZEIRO 
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SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
GILCLEUSON ALVES LOUZEIRO. Determino o arquivamento dos autos e 
determino que o presente processo não fique constando dos registros 
criminais, exceto para fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 
5° da Lei 9.099/95. (...) Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 06 de abril de 
2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2009.0006.5899-0/0 - JEC 
AÇÃO: DENÚNCIA - ARTIGO 46 DA LEI 9.605/98 
AUTOR: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
VÍTIMA: MEIO AMBIENTE 
DENUNCIADO: MÁRIO CARNEIRO DE SOUSA 
ADVOGADO: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS – OAB-TO 3138 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de MÁRIO 
CARNEIRO DE SOUSA. Determino o arquivamento dos autos e determino 
que o presente processo não fique constando dos registros criminais, exceto 
para fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 5° da Lei 
9.099/95. (...) Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 06 de abril de 2011. (a) 
Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2009.0008.2517-9/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - ARTIGO 147 DO 
CPB 
VÍTIMA: JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA 
AUTOR DO FATO: RICARDO COSTA 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
RICARDO COSTA, em virtude do adimplemento das condições impostas, 
determino o arquivamento dos autos e determino, ainda, que o presente 
processo não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de 
requisição judicial, tudo nos termos do art. 84, da Lei 9.099/95. Registre-se. 
Intimem-se. Pedro Afonso, 21 de outubro de 2010. (a) Juiz M. Lamenha de 
Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2010.0001.1032-7/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA - ARTIGO 147 DO 
CPB 
VÍTIMAS: JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTRO 
AUTOR DO FATO: CLEUDIS DIAS AIRES 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
CLEUDIS DIAS AIRES, em virtude do adimplemento da prestação imposta, 
determino o arquivamento dos autos e determino, ainda, que o presente 
processo não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de 
requisição judicial, tudo nos termos do art. 84, da Lei 9.099/95. Revogo a 
decisão de fls. 15/16. Recolham-se os mandados de prisão. Registre-se. 
Intimem-se. Pedro Afonso, 28 de abril de 2011. (a) Juiz M. LAMENHA DE 
SIQUEIRA”. 
 
PROCESSO Nº. 2009.0008.2414-4/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – ARTIGO 147 DO 
CPB 
VÍTIMA: RICARDO GALVÃO FEITOSA 
AUTOR DO FATO: CARLOS ALBERTO REZENDE DE SOUSA 
ADVOGADO: ELTON VALDIR SCHMITZ 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
CARLOS ALBERTO REZENDE DE SOUSA. Determino o arquivamento dos 
autos e determino que o presente processo não fique constando dos registros 
criminais, exceto para fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 
5°, da Lei 9.099/95. Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 06 de abril de 
2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2009.0004.7478-3/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – ARTIGO 42 DA 
LEI 3.688 DE 03/10/1941 
VÍTIMA: A SOCIEDADE 
AUTOR DO FATO: RICARDO DA CRUZ SANTOS 
ADVOGADA: MARIA NERES NOGUEIRA BARBOSA – OAB-TO 576 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
RICARDO DA CRUZ RAMOS, em virtude do adimplemento da prestação 
imposta,  determino o arquivamento dos autos e determino que o presente 
processo não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de 
requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 5°, da Lei 9.099/95. Expeça-
se alvará de soltura, se por al não estiver preso. Registre-se. Intimem-se. 
Pedro Afonso, 12 de abril de 2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2009.0006.2597-8/0  
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – ARTIGO 129 DO 
CPB 
VÍTIMA: MANOEL ROBSON ROCHA RIBEIRO 
AUTOR DO FATO: MARCOS DE SOUZA CORREA NETO 
 
SENTENÇA DE FLS. 20/v: “(...) O autor do fato cumpriu integralmente com 
sua obrigação, em virtude do adiplemento da multa cominada, julgo extinta a 
punibilidade de (...) e determino que o presente processo não constando dos 
registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, tudo nos termos do 
art. 84, da Lei 9.099/95. Expeça-se alvará de soltura. P. R. I. Pedro Afonso, 09 
de junho de 2010. (a) Juiz M. LAMENHA DE SIQUEIRA". Na sentença de fls. 
20/v, o constou como autor do fato a pessoa de Júlio César Alameda, quando 

deveria ter constado Manoel Robson Rocha Ribeiro. Assim sendo, chamo o 
feito à ordem e corrijo a sentença de fls. 20/v, para declarar extinta a 
punibilidade em favor de MANOEL ROBSON ROCHA RIBEIRO. P. R. I. 
Procedam-se as baixas necessárias, após arquive-se. Cumpra-se. Pedro 
Afonso, 06 de abril de 2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira” 
 
PROCESSO Nº. 2010.0008.3934-3/0 - JEC 
AÇÃO: DENÚNCIA  - ARTIGO 330 DO CPB 
AUTOR: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
VÍTIMA: ANTÔNIO BARBOSA LIMA E OUTRO 
DENUNCIADO: AIRTON PEREIRA BRITO 
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA 
 
SENTENÇA: “(...) È o relato, no que importa. Com o pagamento integral da 
multa imposta, declaro extinta a punibilidade de AIRTON PEREIRA DE 
BRITO. Determino também o arquivamento dos autos e, ainda, que o presente 
processo não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de 
requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 5°, da Lei 9.099/95. Expeça-
se alvará de soltura, se por al não estiver preso. Registre-se. Intimem-se. 
Pedro Afonso, 05 de abril de 2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2009.0009.2017-1/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA  - ARTIGO 129 DO 
CPB 
VÍTIMA: CLEIDIANE AMORIM DA COSTA 
AUTORA DO FATO: SIRLENE LIMA DA SILVA 
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de 
SIRLENE LIMA DA SILVA em virtude do adimplemento da prestação imposta, 
determino o arquivamento dos autos e determino, ainda, que o presente 
processo não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de 
requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 5°, da Lei 9.099/95. Expeça-
se alvará de soltura, se por al não estiver presa. Registre-se. Intimem-se. 
Pedro Afonso, 12 de abril de 2011. (a) Juiz M. Lamenha de Siqueira”. 
 
PROCESSO Nº. 2010.0008.6550-6/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA  
VÍTIMA: ALESSANDRA CARDOSO KANCK, REP. POR CARMELITA ABREU 
CARDOSO 
AUTOR DO FATO: JOÃO COELHO NOLETO 
ADVOGADOS: JOSÉ PEREIRA DE BRITO – OAB-TO 151-B E JACKSON 
MACEDO DE BRITO – OAB-TO 2.934 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de JOÃO 
COELHO NOLETO. Determino o arquivamento dos autos e determino que o 
presente processo não fique constando dos registros criminais, exceto para 
fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 5°, da Lei 9.099/95. 
Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 06 de abril de 2011. (a) Juiz M. 
Lamenha de Siqueira”. 
 
1 - PROCESSO Nº. 2010.0003.4604-5/0 - JEC 
AÇÃO: TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – ARTIGO 147 E 
ARTIGO 331 DO CPB 
VÍTIMA: JAMYLLE NEVES BARBOSA 
AUTOR DO FATO: ANDRÉ WANDERLEY LUZ 
 
SENTENÇA: “(...) Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de ANDRÉ 
WANDERLEY LUZ. Determino o arquivamento dos autos e determino que o 
presente processo não fique constando dos registros criminais, exceto para 
fins de requisição judicial, tudo nos termos do art. 89, § 5°, da Lei 9.099/95. 
Registre-se. Intimem-se. Pedro Afonso, 06 de abril de 2011. (a) Juiz M. 
Lamenha de Siqueira”. 
 

Família, Infância, Juventude e Civel 
 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS: 2010.0001.7159-8 – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequente: J.M.M rep. p/ J.M.DOS A.  
Advogados: MARCELIA AGUIAR BARROS KISEN – OAB/TO 4039 
ELTON VALDIR SCHMITZ – OAB/TO 4364 
Executado:  S.M.DA S 
DESPACHO – INTIMAÇÃO: “...Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 
para dizer em igual prazo, se recebeu os alimentos... Ass) Cirlene Maria de 
Assis Santos Oliveira – Juíza de Direito.”  
 
AUTOS: 2009.0001.0629-6 – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
Exequente: R.F.DE A. E OUTRO rep. p/ ANTONIA FERREIRA BORGES  
Advogada: MARIA NERES NOGUEIRA BARBOSA – OAB/TO 576 
Executado:  P.A.DE A. 
SENTENÇA – INTIMAÇÃO: “...Posto isto, corroborado pelo parecer ministerial, 
extingo o processo de execução ante o abandono da causa pela parte 
exequente, com base no art. 267, III e § 1º, CPC. Sem honorários. Sem 
custas. Após cumpridas as formalidades legais, arquive-se o processo...Pedro 
Afonso, 25 de março de 2011. Ass) Juiz M. Lamenha de Siqueira.” 
 
AUTOS: 2010.0007.7928-6 – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
Requerente: JOÃO MARINHO SOBRINHO  
Advogada: MARIA NERES NOGUEIRA BARBOSA – OAB/TO 576  
DECISÃO – INTIMAÇÃO: “A sentença de fls. 12 assegurou ao requerente o 
direito de obter a certidão de forma gratuita, a condição econômica do autor da 
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ação, até mesmo pela notoriedade informada pela Sra. Oficiala, certamente 
era de conhecimento da magistrada prolatora da sentença que, no livre 
exercício de seu mister, entendeu pela concessão da Justiça Gratuita. 
Portanto, diante da inexistência de erro material, mantenho o ato judicial, na 
íntegra, devendo a reforma ser buscada na via própria, qual seja 
recurso...Pedro Afonso, 19 de janeiro de 2011. Ass) Arióstenis Guimarães 
Vieira – Juiz de Direito” 

 
AUTOS: 2009.0008.8292-0 – BUSCA E APREENSÃO 
Requerente: BANCO FINASA S/A  
Advogada: KATHERINE DEBARBA – OAB/SC 16950 
Requerido: I.M.DE S. 
DESPACHO – INTIMAÇÃO: “Intime-se a autora para, no prazo de 20 (vinte) 
dias, comprovar a notificação do requerido via edital, sob pena de 
indeferimento...Ass) Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira – Juíza de Direito.” 

 
AUTOS: 2011.0001.0059-1 – REINVIDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS 
Requerente: SOCIEDADE IMOBILIÁRTIA TOCANTINS  
Advogado: ELIAS GOMES DE OLIVEIRA NETO – OAB/GO 7.411 
Requerido: BUNGE ALIMENTOS S/A 
Advogados: ANTONIO CARLOS GONÇALVES – OAB/SP 27.568 
CHRISTIANE VARGAS DE FREITAS – OAB/DF 17.513 
IRAZON CARLOS AIRES JUNIOR – OAB/TO 2.426 
DESPACHO – INTIMAÇÃO: “...Oferecida a resposta pela requerida no prazo 
assinado, intime-se a requerente para manifestar em réplica, no prazo de 10 
(dez) dias...Pedro Afonso, 16 de fevereiro de 2011. Ass) Juiz M. Lamenha de 
Siqueira.” 

 
AUTOS: 2010.0006.5779-2 – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
Requerente: CRISTIANE ROCHA 
Advogado: PEDRO RAFAEL DE MOURA MEIRELES – OAB/GO 22.459 
ELBER CARLOS SILVA – OAB/GO 17.318 
Requeridos: LEONETA DE SOUSA PARENTE – AURISTELA DE SOUSA 
PARENTE – EVA DE SOUSA PARENTE – ADÃO DE SOUSA PARENTE – 
ADELINO DE SOUSA PARENTE 
Advogado: GLAUCO DE OLIVEIRA CARDOSO – OAB/GO 18.159 
AUDIÊNCIA – INTIMAÇÃO: “Designo a audiência de conciliação, instrução e 
julgamento, às 16:30 horas. Intimem-se as partes para comparecerem à 
audiência.o Rol de testemunhas deverá ser apresentado em até 20 (vinte) dias 
antes da audiência. As partes poderão, em audiência, manifestar desejo de 
realização de exame de DNA....Pedro Afonso, 03 de maio de 2011. Ass) Juiz 
M. Lamenha de Siqueira – Juiz de Direito.” 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
AUTOS: 2007.0003.5414-5 – CARTA PRECATÓRIA 
JUIZO DEPRECANTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE SÃO MIGUEL PAULISTA – SP 
Exequente: SYNGENTA SEEDES LTDA 
Advogado: CELSO HUMBERTO LUCHESI – OAB/SP 76.458 
Executado: JOÃO ANTONIO SOARES E GINA APARECIDA TOMAZELI 
SOARES 
ATO NORMATIVO – INTIMAÇÃO: Providenciar o Exeqüente o preparo das 
custas processuais no Juízo Deprecado no valor de R$ 173,00 (cento e 
setenta e três reais) e Locomoção do Oficial de Justiça no valor de R$ 160,00 
(Cento e sessenta reais) – Agência 1595-4 Conta Corrente 5.822-X – Banco 
do Brasil S/A. 

AUTOS: 2010.0006.3351-6 – MONITÓRIA 
Requerente: L.L PEREIRA E CIA LTDA 
Advogado: WALDEREIS A. FERREIRA DE MOURA – OAB/GO 10395 
Requerido: MOACI COSTA DE SOUSA E MARIA DA GLORIA FERNANDES 
BEZERRA COSTA 
ATO NORMATIVO – INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para manifestar-
se a cerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça com relação ao endereço dos 
requeridos. 

 

PONTE ALTA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
PROCOTOLO ÚNICO Nº. 2008.0001.9986-5 
AÇÃO: Indenização por Danos Materiais e Morais 
Requerente: Galileu Cardoso Cerqueira 
Advogado:  Dr. Daniel Souza Matias - OAB nº 2222 
Requerido: Telegoiás Celular S/A 
Advogado: Dr. Marcelo de Souza Toledo Silva- OAB nº 2.512-A 
INTIMAÇÃO: Ficam as partes intimadas bem como seus advogados para 
comparecerem perante este Juízo para audiência de Conciliação Instrução e 
Julgamento designada nos autos supracitados, a realizar –se   dia 25 de 
agosto de 2011, às 15:00 horas. Ficam as partes cientificadas que na hipótese 
de produção de prova testemunhal, com requerimento para intimação dever o 
rol ser apresentado em cartório com 20 ( vinte ) dias,  de antecedência à 
audiência, bem como, não sendo possível o cumprimento do disposto no art. 
238, do CPC, deverá ser efetuado o devido preparo do ato, sob pena de  
indeferimento. Não havendo requerimento para intimação das testemunhas, o 
prazo para apresentação do rol é o previsto no artigo 407 do CPC. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 213/2011 
 
Fiquem as partes, através de seus Procuradores intimados dos atos processuais abaixo 
relacionados. 
 
AUTOS/AÇÃO: 2010.0008.6166 - 7. – INTERDITO PROIBITÓRIO. 
Requerente: ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA FILHO. 
Procurador (A): DR. MATHEUS CARRIEL HONÓRIO. OAB/MS: 13.431.    
Requerido: SALOMÃO DE CASTRO.  
Procurador: Dr. WILIANS ALENCAR COELHO. OAB/TO: 2359 - A.  
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPACHO DE FLS. 209: “Tendo em 
vista que a ordem de reintegração já foi devidamente cumprida, Indefiro o pedido de 
dilação do prazo para desocupação. Intimem-se. Porto Nacional/TO, 23 de maio de 2011. 
 

Juizado Especial Cível 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 

Autos:2010.0011.7400-0  
Protocolo Interno:9860/10  
Ação: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA  
Requerente:JOÃO EDIVALDO MIRANDA REGO  
Procurador: DR(A). SURAMA BRITO MASCARENHAS-OAB/TO: 3191 
Requerido: M. T. B. FIGUEIREDO- MOBILAR MÓVEIRS E 
ELETRODOMÉSTICOS 
Procurador: DR(A) FRANCISCO GILBERTO BASTOS DE SOUZA-OAB/TO: 
1286-B 
DESPACHO:.Em face da inexistência de fatos novos, mantenho minha 
decisão de fls. 77/78..  P. Nac. (ass. ) Adhemar Chúfalo Filho -  juiz de Direito 
 
Autos: 2010.0005.5634-1  
Protocolo Interno: 9677/10  
Ação:  ORDINÁRIA DE COBRANÇA 
Requerente: JUAREZ ANTÔNIO DE SOUZA-ME  
Procurador: DR(A).AMARANTO TEODORO MAIA-OAB/TO: 2242  
Requerido:  FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA 
DESPACHO:.Tendo em vista o certificado, intime-se o exequente para no 
prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço atualizado do executado, sob pena 
de extinção do feito..  P. Nac. (ass. ) Adhemar Chúfalo Filho -  juiz de Direito 
 
Autos: 2010.0000.3414-0  
Protocolo Interno: 9499/10  
Ação:  COBRANÇA 
Requerente: GILBERTO TOMAZ DE SOUZA 
Procurador: DR(A). GILBERTO TOMAZ DE SOUZA-OAB/TO: 3280 
Requerido: DEOCLECIANO AIRES SOBRINHO 
DESPACHO: Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 
bens livres e desembaraçados do executado à penhora, sob pena de 
arquivamento do processo...  P. Nac. (ass. ) Adhemar Chúfalo Filho -  juiz de 
Direito 
 
Autos: 2011.0000.4487-0 
Protocolo Interno: 10.106/11  
Ação: INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR   
Requerente:BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME  
Procurador: DR(A). MÔNICA SKRABE GUTERRES-OAB/TO: 4124 
Requerido: BRASIL TELECOM S/A 
DESPACHO:.Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 )dez) dias, 
comprovar, mediante certidão da JUCETINS atualizada, a sua condição 
Microempresa-ME o u Empresa de Pequeno Porte-EPP, sob pena de 
indeferimento da inicial..  P. Nac. (ass. ) Adhemar Chúfalo Filho -  juiz de 
Direito 
 
Processo n°:  2011.0000.4364-4/0 
Prot. Int. n.º: 9.981/11  
Reclamação: Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição do 
Indébito e Compensação por Danos Morais c/ Pedido de Antecipação  
Teclamante: Adelman Justiniani da Luz 
Advogada: Dra. Surama Brito Mascarenhas – OAB/TO 3191   
Reclamada:  Banco Pine S/A 
Advogado:  Dr. Fernando Moreno Rosa – OAB/SP 244.315 
SENTENÇA – DISPOSITIVO - Isso posto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a reclamada ao pagamento do 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos 
morais, acrescido de juros de mora à taxa de 1 % (um por cento) ao mês e 
correção monetária nos índices fixados pelo Governo Federal, a partir da 
fixação do valor da condenação, em primeiro grau sentença. - CONFIRMO os 
efeitos da decisão de fls. 42/44, em que se concedeu, liminarmente, a 
antecipação de tutela para exclusão da inscrição em cadastro de 
inadimplentes. - IMPROCEDENTE o pedido de repetição do indébito, eis que 
não atende o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 
Consumidor. - Nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil c/c a 
Lei n° 9.099/95, RESOLVO O MÉRITO, em razão do acolhimento parcial do 
pedido do reclamante. - Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, 
primeira parte, da Lei n° 9.099/95. - Após o trânsito em julgado, aguarde-se 
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por quinze dias a manifestação do reclamante no sentido de dar 
prosseguimento à execução de título judicial, caso a obrigação não seja 
satisfeita espontaneamente pela reclamada depois de intimada da sentença e 
vencido o prazo legal, devendo-se incidir multa de 10% (dez por cento) do 
valor da condenação no caso de não-cumprimento espontâneo da obrigação. - 
R.I.C - Porto Nacional-TO-, 13 de maio de 2.011 - Adhemar Chúfalo Filho - 
Juiz de Direito 
 
Processo nº:  2011.0000.4484-5 
Prot. Int. n.º: 10.103/11  
Natureza:  Medida Cautelar de Sustação de Protesto 
Reclamante:  Jonesita Aguiar de Melo 
Advogados:  Doutor Airton Schultz – OAB-TO nº 1.348 e Doutor Pedro D. 
Biazotto – OAB-TO nº 1.228 
Reclamado:   Santiago Araújo Ltda - ME  (REMAQ) 
SENTENÇA – DISPOSITIVO - Isso posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos 
do artigo 51, caput, da Lei n° 9.099/95 c/c artigo 295, I, parágrafo único, III, do 
Código de Processo Civil, por impossibilidade jurídica do pedido. - Deixo de 
condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e dos 
honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, primeira parte, da Lei n° 
9.099/95. -  Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. - 
R.I. - Porto Nacional-TO-, 13 de maio de 2.011 - Adhemar Chúfalo Filho - Juiz 
de Direito 
 
Processo n°: 2011.0000.4288-5 
Prot. Int. n.º:  9.907/11  
Reclamação: Ação de Restituição de Quantia Paga 
Reclamante: Dorimar Pereira dos Santos 
Def.Público:  Dr. Arthur Luiz Pádua Marques 
1.ª Reclamada: City Lar (Dismobrás Importação e Exportação de Móveis e 
Eletrodomésticos) 
Advogados:Dr. Fábio Luis de Mello Oliveira – OAB/MT 6848 Dra. Inessa de 
Oliveira Trevisan Sophia – OAB/MT 6483 
2.ª Reclamada: Nokia do Brasil Tecnologia Ltda 
Advogados: Dr. Ventura Alonso Pires – OAB/SP 132.321 e Dra. Ellen Cristina 
Gonçalves Pires – OAB/SP 131.600 
SENTENÇA – DISPOSITIVO - Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
do reclamante, e, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil c/c 
a Lei n° 9.099/95, RESOLVO O MÉRITO, em face da rejeição do pedido da 
autora.  - Deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, primeira 
parte, da Lei n° 9.099/95. - Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 
cautelas legais. -  R.I - Porto Nacional–TO-, 13 de maio de 2.011 - Adhemar 
Chúfalo Filho -  Juiz de Direito 
 
Autos: 2011.0000.4314-8  
Protocolo Interno: 9939/11  
Ação: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA  
Requerente: TEÓFILO GOMES DA SILVA  
Procurador: DR(A). RÔMOLO UBIRAJARA SANTANA-OAB/TO: 1710 
Requerido: EMERSON LUSTOSA PARRIÃO 
DESPACHO:.. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 
bens livres e desembaraçados do executado à penhora, sob pena de 
arquivamento do processo.  P. Nac. (ass. ) Adhemar Chúfalo Filho -  juiz de 
Direito 
 
Autos: 2010.0011.7402-7  
Protocolo Interno: 9872/10 
Ação: EXECUÇÃO FORÇADA  
Requerente: NODELI IVO QUADROS DOS SANTOS 
Procurador: DR(A). VALDOMIRO BRITO FILHO-OAB/TO: 1080 
Requerido: NEIDE MARIA RODRIGUES LIMA PARLANDRINO 
DESPACHO:.Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 
bens livres e desembaraçados do executado à penhora, sob pena de 
arquivamento do processo..  P. Nac. (ass. ) Adhemar Chúfalo Filho -  juiz de 
Direito 
 
Autos: 2009.0005.5728-0  
Protocolo Interno:9157/09  
Ação: EXECUÇÃO  
Requerente: VALERIA LEOBAS DE CASTRO ANTUNES 
Procurador: DR(A). MURILO SUDRÉ MIRANDA-OAB/TO: 1536  
Requerido:  MOACIR VEIRA DE ALMEIDA 
DESPACHO:.Intime-se a exequente da certidão retro..  P. Nac. (ass. ) 
Adhemar Chúfalo Filho -  juiz de Direito 
 

TAGUATINGA 
1ª Escrivania Cível 

 
INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 

AUTOS N.º 2008.0007.5515-6/0 - AÇÃO: REIV AUTOS N.º 2008.0011.0459-
0/0 - AÇÃO: REIVINDICATÓRIA DE AMPARO SOCIAL 
Requerente: Valdemar Félix de Oliveira 
Advogado: Dr. Marcio Augusto Malagoli – OAB/TO – 3.685-B 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Advogado: Procurador Federal do INSS 
FINALIDADE - INTIMAÇÃO: Conforme Provimento 02/2011 da CGJ, fica o 
advogado do autor intimado da perícia médica designada para o dia 26 de 
julho de 2011, às 10h00min, a ser realizada junto a Junta Médica de Palmas, 

no Fórum, no endereço Avenida Teothônio Segurado, Edifício do Fórum 
Marques São João da Palma, Palmas – TO, a ser desempenhada pelo Perito 
médico nomeado Dr. CARLOS ARTHUR M. F. DE CARVALHO, bem como, 
caso queira, apresentar assistente técnico e quesitos no prazo legal.   
 
 
AUTOS N.º 2008.0011.0459-0/0 - AÇÃO: REIVINDICATÓRIA DE AMPARO 
SOCIAL 
Requerente: Valdemar Félix de Oliveira 
Advogado: Dr. Marcio Augusto Malagoli – OAB/TO – 3.685-B 
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Advogado: Procurador Federal do INSS 
FINALIDADE - INTIMAÇÃO: Conforme Provimento 02/2011 da CGJ, fica o 
advogado do autor intimado da perícia médica designada para o dia 26 de 
julho de 2011, às 10h00min, a ser realizada junto a Junta Médica de Palmas, 
no Fórum, no endereço Avenida Teothônio Segurado, Edifício do Fórum 
Marques São João da Palma, Palmas – TO, a ser desempenhada pelo Perito 
médico nomeado Dr. CARLOS ARTHUR M. F. DE CARVALHO, bem como, 
caso queira, apresentar assistente técnico e quesitos no prazo legal.   
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª Vara Cível 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
 
AUTOS - 2010.0003.4950.8 (221/2010) 
Ação: GUARDA JUDICIAL 
Requerente: Raimunda Oliveira Sousa 
Requerido: Katiana Rodrigues da Costa 
FINALIDADE: CITAR a requerida KATIANA RODRIGUES DA COSTA, 
brasileira, residente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento 
da ação proposta contra sua pessoa. Ficando ciente de que poderá no prazo 
de 15 (quinze) dias, querendo, contestar a ação ou comparecer em Juízo e 
assinar o termo de concordância de modificação de guarda, perante a 
autoridade judiciária (Lei 8.069/90), art. 166, parágrafo único, por extensão e 
analogia, sob pena de serem presumidos aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA - A requerente 
informa ser avó da menor D.R. de S., nascida aos 30/03/2003, filha da 
requerida e Romero Soares de Sousa, falecido em 25/01/2010. Alega que a 
criança foi entregue pela mãe, ao pai, quando esta tinha 22 dias de nascida, 
sendo que desde então a infante vem sendo criada pela requerente e pelo pai. 
Alega ainda, que tem a guarda apenas de fato da criança, pretendendo através 
da presente ação regularizar a situação, pois já vem dando toda a assistência 
financeira, educacional e fraternal à menor. Requer nos autos a assistência 
judiciária, a citação da requerida via editalícia, e a procedência da ação. 
Tocantinópolis, 06/09/10. (ass) José Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito 
Substituto.” 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª Escrivania Cível 

 

INTIMAÇÃO AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo 
relacionados: 
 
AUTOS 2009.0004.3369-6/0 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA C/C RESSARCIMENTO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS 
Requerente: EDMAR TEIXEIRA GUIMARÃES.    
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA. 
Requerido: BANCO DO BRASIL DE CRISTALINA e AMÉRICO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS. 
Advogados: DRA. CRISTIANE DE SÁ MUNIZ COSTA OAB/TO 4.361, DRA. 
PAULA RODRIGUES DA SILVA OAB/TO 4573-A e DR. FÁBIO AMÉRICO DE 
SOUSA OAB/GO 13.296. 
DECISÃO: “Defiro o pedido de fis. 102/103. A legitimidade de parte ou 
qualidade para agir, em se tratando do pólo passivo, consiste exatamente na 
titularidade para opor-se à pretensão deduzida pelo autor. Para isto é mister, 
portanto, que a parte ré seja quem irá arcar com os ônus de uma hipotética 
procedência do pleito formulado na peça vestibular. É flagrante a ilegitimidade 
passiva ad causam do requerido Américo Advogados Associados S/S. Não 
vislumbro qualquer envolvimento do réu nos fatos narrados na inicial. A própria 
parte autora afirma: "de fato, o autor da ação incluiu o Américo Advogados no 
pólo passivo da lide por não ter conhecimento relativo a qual das instituições 
era responsável pela emissão dos boletos. Entretanto, o referido escritório de 
advocacia não enviou os supramencionados boletos por não mais estar 
vinculado ao Banco do Brasil S/A, haja vista que este formalmente pediu a 
rescisão do contrato através do qual o Américo Advogados fazia as cobranças 
de crédito do Banco requerido. Assim, faz-se mister a sua exclusão deste 
processo (...)". De logo, verifica-se que incorreu em erro a parte requerente, 
quando inseriu no pólo passivo da relação processual a Américo Advogados 
Associados S/S, quando deveria ter trazido apenas o Banco do Brasil S/A. 
Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do escritório de advocacia 
requerido para determinar sua imediata exclusão do processo. Ademais, 
mantenho a audiência preliminar designada nos autos, determinado a 
obrigatoriedade de comparecimento apenas do requerido Banco do Brasil S/A. 
Intimem-se.”  
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                 PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Desa. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
PRESIDENTE  
 

ROSANA APARECIDA FINOTTI DE SIQUEIRA 
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
VICE-PRESIDENTE 

 

Desa. ÂNGELA PRUDENTE 

CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA 

Drª. FLAVIA  AFINI BOVO 
JUIZA AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Desª.  JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
TRIBUNAL PLENO 

Des. CARLOS LUIZ DE SOUZA 
Des. JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA 
Des. ANTÔNIO FÉLIX GONÇALVES 
Des. AMADO CILTON ROSA 
Des. JOSÉ DE MOURA FILHO 
Des. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY 
Desª. WILLAMARA LEILA DE ALMEIDA 
Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Des. BERNARDINO LIMA LUZ 
Desª. ÂNGELA PRUDENTE 

 

Juíza ADELINA GURAK (Des. CARLOS SOUZA) 
JUIZES CONVOCADOS 

Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS (Des. LIBERATO PÓVOA) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA (Desª. WILLAMARA 
LEILA) 
 

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

Des. AMADO CILTON (Presidente) 
1ª CÂMARA CÍVEL 

ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 

 

 1ª TURMA JULGADORA 
Juíza ADELINA GURAK (Relatora) 
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS (Revisora) 
Des. AMADO CILTON (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS (Relatora) 
Des. AMADO CILTON (Revisor) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON (Relatora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA (Revisor) 
Des. BERNARDINO LIMA LUZ (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA (Relator) 
Des. BERNARDINO LIMA LUZ (Revisor) 
Juíza ADELINA GURAK (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. BERNARDINO LIMA LUZ (Relatora) 
Juíza ADELINA GURAK (Revisora) 
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS (Vogal) 
 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Presidente) 
2ª CÂMARA CÍVEL 

ORFILA LEITE FERNANDES,  (Secretária) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. ANTONIO FELIX (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. DANIEL NEGRY (Revisor) 
Des. LUIZ GADOTTI (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. DANIEL NEGRY (Relator) 
Des. LUIZ GADOTTI (Revisor) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ GADOTTI (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. ANTONIO FELIX (Vogal) 
5ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS  (Relator) 
Des. ANTONIO FELIX(Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

Des. DANIEL NEGRY (Presidente
1ª CÂMARA CRIMINAL 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
) 

Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª T’URMA JULGADORA 
Des. ANTÔNIO FELIX (Relator) 
Des. MOURA FILHO (Revisor) 
Des. DANIEL NEGRY (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. MOURA FILHO (Relator) 
Des. DANIEL NEGRY (Revisor) 
Des. LUIZ GADOTTI (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. DANIEL NEGRY (Relator) 
Des. LUIZ GADOTTI (Revisor) 
Des. MARCO VILLAS BOAS  (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. LUIZ GADOTTI  (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Revisor) 
Des. ANTÔNIO FELIX (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS  (Relator) 
Des. ANTONIO FELIX (Revisor) 
Des. MOURA FILHO (Vogal) 
 

Des. BERNARDINO LIMA LUZ (Presidente) 
2ª CÂMARA CRIMINAL 

PELÁGIO NOBRE CAETANO DA COSTA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras, às 14h00. 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíza ADELINA GURAK (Relatora) 
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS (Revisora) 
Des. AMADO CILTON (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS (Relatora) 
Des. AMADO CILTON (Revisor) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. AMADO CILTON (Relatora) 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA (Revisor) 
Des. BERNARDINO LIMA LUZ (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Juiz HELVÉCIO BRITO MAIA (Relator) 
Des. BERNARDINO LIMA LUZ (Revisor) 
Juíza ADELINA GURAK (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. BERNARDINO LIMA LUZ (Relatora) 
Juíza ADELINA GURAK (Revisora) 
Juíza CÉLIA REGINA RÉGIS (Vogal) 
 

Desa.JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
CONSELHO DA MAGISTRATURA 

Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI  
Desa.ÂNGELA PRUDENTE 
Des. DANIEL NEGRY 
Des. MARCO VILLAS BOAS   

 

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

Desa.JACQUELINE ADORNO  (Presidente) 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO E 
SISTEMATIZAÇÃO 

Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Membro) 
Desa. ÂNGELA PRUDENTE (Membro) 

Desa. (Suplente) 
Des. (Suplente) 

 

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

Des. MOURA FILHO (Presidente) 
COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 

Des. DANIEL NEGRY (Membro) 
Des. LUIZ GADOTTI (Membro) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Des. AMADO CILTON (Presidente) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Membro) 
Des. BERNARDINO LIMA LUZ (Membro) 
Des. LUIZ GADOTTI (Suplente) 
 

Des. MOURA FILHO (Presidente) 

COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA 

Des. LUIZ GADOTTI (Membro) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Membro) 
Des  BERNARDINO LIMA LUZ (Suplente) 
 

Desa.JACQUELINE ADORNO  (Presidente) 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 

Des. LUIZ APARECIDO GADOTTI (Membro) 
Des. ÂNGELA PRUDENTE (Membro) 
Des. (Suplente) 
Des. (Suplente) 

 

 
DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DIRETOR GERAL  
JOSÉ MACHADO DOS SANTOS, 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS  
DIRETORA FINANCEIRA 
MARISTELA ALVES REZENDE 
DIRETOR(A) DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
VANUSA BASTOS 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
MARCO AURÉLIO GIRALDE 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETORA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROSANE HELENA MESQUITA VIEIRA 
CONTROLADOR INTERNO 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 

DIRETOR GERAL DA ESMAT 
ESMAT 

DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1º DIRETOR ADJUNTO: Des. BERNARDINO LIMA LUZ 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz HELVÉCIO B. MAIA 
DIRETORA EXECUTIVA 
ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 

 
 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 
KALESSANDRE GOMES PAROTIVO 

Chefe de Serviço 
 

 

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

Praça dos Girassóis s/nº. 
Diário da Justiça 
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